Våren är här och jag lovar dig att vi alla som jobbar för golfklubben hälsar dig varmt välkommen
till "Nya" Friiberghs Golfklubb... redan till påsk!
BANAN ÖPPNAS TIDIGARE
Greenkeeper Håkan har tillsammans med sina medarbetare lovat att få i ordning banan redan till
påskhelgen, långfredagen den 14 april. Naturligtvis finns reservationer för oförutsedda snöstormar.
Kanske kan även spåren efter grävmaskiner och dumprar att skapa en del problem på fairways.
Men när suget är som störst finns inga hinder... Till att börja med blir det bollränna, dvs varken
reception eller restaurang är öppna.
"NYA" FRIIBERGHS GK
Styrelsen och jag är så förväntansfulla inför säsongen. All tid och alla pengar som satsats kommer
absolut att skapa en större efterfrågan från greenfeegäster och företag. Redan under hösten fick vi
bevis på att vi gjort rätt och därför kommer all marknadsföring under 2017 att gå under parollen
"Nya" Friiberghs GK! Kaxigt kanske men vi har bestämt oss för att höja kvaliteten och erbjuda en
produkt som vi också ska kunna ta mer betalt för i framtiden. Idag har vi lägst greenfee bland
GKplus-klubbarna och det håller verkligen inte i framtiden. Vi kan och ska även i framtiden vara en
liten klubb med hög tillgänglighet på golfbanan men vi ska absolut skapa en bättre produkt, en
bättre upplevelse i helhet, från välkommen till välkommen åter, som vi också kan ta bättre betalt
för.
VÅRMÖTET 12 APRIL
Vid vårmötet kommer vi att presentera våra visioner för framtiden, både i text och i siffror. Vision
2020 är en välarbetad beskrivning av den vilja och ambition som finns hos nuvarande styrelse,
funktionärer och lojala medlemmar. Även ansvariga för banan har deltagit i visionsarbetet för just
banans utveckling. För framtiden är vårt absolut största mål att så snabbt som möjligt ta tillbaka
det förtroende och de förhoppningar som funnits bland våra medlemmar. Det bästa betyget vi
skulle kunna få är att medlemmar som lämnat kommer tillbaka till klubben. Det vore en stor seger!
NYA ÅRSAVGIFTER
Vårmötet kommer också att besluta om styrelsen förslag till nya med flexibla och individanpassade
spelavgifter. I förslaget ingår också att ta bort den passiva årsavgiften för spelrättsmedlemmar och
ersätta den med en medlemsavgift för seniorer på 500 kr och för juniorer 200 kr.
DAMMPROJEKTET
Nu grävs det och schaktas för fullt för att kunna presentera ett fungerade vattenreningssystem
med rena vattenspeglar redan till den ursprungliga säsongsstarten med städdag och städgolf den
22-23 april. Fram till dess kommer det säkert att finnas skräp på både bana och i dammar men det
viktigaste är att vädret och banorna i stort tillåter att vi kommer igång lite tidigare än vad som är
normalt.
VISION 2020
Vid vårmötet kommer jag att presentera hela Visionsarbetet och om du inte kan vara med så
kommer det även att finnas på hemsidan under Vårmötet från söndag.
PRO
Min förhoppning är också att kunna presentera namnet på en ny PRO vid vårmötet. Det mest
positiva är att vi i samband med detta kommer att lösa juniorträningen på riktigt bra sätt.
Styrelsen gm
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