Ledsen om jag gör dig besviken men just nu längtar styrelsen och jag efter kyla!
VATTENPROJEKTET IGÅNG
Jag hann precis få iväg det senaste månadsbrevet när Peter Sandberg ringde och berättade att
Länsstyrelsen gett alla tillstånd för att starta projektet. Genom beslut om en ny dragning av vattnet har
konsulten lyckats minska kostnaderna avsevärt. Dock var entreprenören tvungen att räkna om sin offert
innan start. I veckan gav Peter S och Kjell G klartecken och på måndag 27/2 startar arbetet med att
gräva en mycket större damm vid hål 17. Så nu hoppas vi att kylan och den tjäle som finns hjälper till
att minska arbetsskadorna på såväl spelfältet som ytan strax utanför.
VISION 2020
Nu har alla grupper gjort sitt och nu återstår för mig att skriva ihop alla goda förslag och idéer som
kommit fram under arbetet. Mycket handlar om styrelsen arbete och hur vi ska agera och hantera beslut
och ekonomi mellan klubbverksamheten (GK) och driftbolaget (AB). Det som kommer att märkas för alla
medlemmar och gäster är våra ambitioner när det gäller banan och byggnader.
En första presentation av Vision 2020 kommer på Vårmötet den 12 april.
EKONOMI 2016
Vår mycket medvetna satsning på banan och maskinpark kostade en hel del mer än vad vi budgeterat
och golfklubben måste tillföra mer kapital än tidigare år till driftbolaget inför 2017. Men eftersom det
absolut mesta handlar om en investering för framtiden, så kommer vi att få tillbaka pengarna i form av
greenfee, sponsorpengar och sist men inte minst medlems- och spelavgifter.
Budgeten för 2017 är lagd och eftersom det mesta av de investeringar vi kalkylerade med 2016-2017
redan är förbrukade, så kommer vi att presentera en 0-budget vid Vårmötet.
SPELRÄTTER & ÅRSAVGIFTER
Vi har ännu inte kommit igång med konverteringen av familjespelrätter men så fort vi får tillgång till de
nya spelrättspapperen kommer kansliet att påbörja jobbet. Vid kommande styrelsemöte kommer vi även
att besluta om de nya medlems- och spelavgifterna som ska gälla fr o m 2018.
MINDRE SKOG TILL GAGN FÖR BANAN
Greenkeeper Per-Håkan har tillsammans med sin nya motorsåg gjort underverk i skogskanterna på den
övre halvan av banan. Med helhjärtat stöd och hjälp från Anders Jonstam kommer avverkningen att
skapa bättre förutsättningar för såväl greener och tees, som delar av banan.
PRO / TRÄNARE
Eftersom Calle Järrel meddelat att han inte kan åta sig ett större engagemang på Friiberghs GK, så är vi
några som gör allt för att lösa tränarfrågan inför våren, både för juniorerna och övriga medlemmar. Vi
har uppslag och genom kontakter med PGA och SGF:s Juniorkonsulent så hoppas och tror jag på en
lösning som kommer att passa vår klubb.
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