2016 går mot sitt slut och det är hög tid att tacka dig för i år. Små och stora insatser har gjort att vi alla
kan se fram emot ett nytt inspirerande golfår på Friiberghs GK.
NYTT ÅR MED NYA UTMANINGAR
Jag har liknat vårt arbete i styrelsen med att rädda "de bärande väggarna" i bygget i vår klubb. Liknelsen
är bra. I styrelsen har vi på alla sätt fokuserat vårt arbete på grundläggande frågor, alltså allt det tråkiga
som bara måste fungera. Därför är det viktigt att vi "tittar ut" nästa år och ägnar mer tid åt er
medlemmar och klubbverksamheten. Per-Johan och Birgitta ska leda det arbetet.
VATTENPROJEKTET
Länsstyrelsen har godkänt vårt damm- och vattenprojekt, som absolut kommer att bidra starkt till miljön
och banans layout. Det som återstår nu är formalia, ett slutligt godkännande om ekonomiskt stöd. "Först
kommer tjäle fin, sedan kommer grävmaskin".
SPELRÄTTER & ÅRSAVGIFTER
Under januari-februari kommer Carro och Lulli på kansliet att inleda arbetet med konverteringen av
familjespelrätter till enskilda spelrätter. Det här arbetet påverkar inte avgifterna för 2017. Istället
kommer styrelsen att lägga förslag på nya medlems- och spelavgifter för 2018 på vårmötet som kommer
att genomföras i andra halvan av mars.
VINTERVILA BETYDER PLAN OCH BUDGET
Just nu håller kassören Kjell och Carro på med underlagen för vårt plan- och budgetarbete. Innan dess
ska styrelsen och jag avsluta och sammanställa arbetet med Vision 2020 för att få med de krav och
önskemål som kommit fram i de möten vi har genomfört.
Det är svårt att sia om framtiden men känslan är god och förhoppningarna stora om att vi under nästa år
har vänt utvecklingen; att greenfee och sponsorintäkter ökar samtidigt vi får en nettoökning av antalet
medlemmar redan under nästa år 2017.
TACK FÖR 2016 OCH GOTT NYTT 2017
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