Det blev november eftersom jag vill hinna med ytterligare ett månadsbrev innan nyår. Jag har väntat
och hoppats på att få dela med mig lite extra glädje men det får vänta några dagar till. Blir bra till jul!
EN FANTASTISK KLUBB...
Jag är och har varit aktiv i många organisationer genom åren men ordförandeskapet i Friiberghs GK slår
det mesta. Samtidigt som jag känner att jag själv gör nytta och bidrar, är jag omgiven av flera
fantastiskt ambitiösa och generösa personer. Dessutom är vår klubb begåvad med en personal som
antagligen är mer mån om klubben och verksamheten än den egna lönen. Vi har t o m två personer som
inte ens lyfter någon lön!? När solen står högt och verksamheten på klubben är som livligast, lyser den
speciellt mycket på våra medarbetare!
MED FANTASTISKA MEDLEMMAR
Som vanligt var Höstmötet välbesökt och det är ytterligare en anledning till att styrelsen och jag gillar
vårt uppdrag. Jag vill passa på att tacka er alla för förtroendet att leda klubben och driftbolaget i
ytterligare ett år. Ett tack även till Bernt Sahlberg och Marie Keller som lämnar styrelsen och lämnar över
sina stolar till Per-Johan Pettersson och Birgitta Alkefjärd. Välkomna!
Till sist vill jag även tacka Ronny Svensson som slutar efter att under många år ha varit aktiv inom
valberedningen.
SPELRÄTTER
Vid höstmötet beslutades, enligt styrelsens förslag, att ersätta samtliga familjespelrätter med enskilda
spelrätter. Genom ändringen kommer allt att bli enklare, både för klubben och för dem som idag ingår i
en familjespelrätt. Genom beslutet kommer vi bl a att kunna föreslå lösningar som gör det enklare och
billigare för juniorer att gå över till seniormedlemskap vid 22 år.
Vi återkommer senare om vad som gäller vid köp & försäljning av spelrätter. Vid vårmötet kommer vi att
lägga förslag på nya medlems- och spelavgifter kopplade till att äga eller att inte äga spelrätt.
KYLA OCH SNÖ
Nu längtar vi efter kyla och snö (dock alltid i den ordningen) och just nu står kylan högst upp på
önskelistan. Dels är tjälen viktigt för greenerna, dels krävs tjäle för att kunna utföra grävningar och
annat viktigt på banan. Så nu hoppas jag att du håller tummarna för att allt ska gå som vi hoppas.
Glöm inte vantar!
VILDSVINEN
Med hjälp av några av klubbens mest lojala och hjälpsamma gubbar har Olle Samson nu stängt ute
vildsvinen på den övre halvan av banan, från tee hål 7 till staketet bakom tee på hål 2. När vädret tillåter
och tid finns kommer de att sätta stängsel utefter vägen från tee hål 10 till greenen hål 12.
HEMSIDAN
Kristina Thern och Caroline har fått i uppgift att studera hemsidan och komma med förslag på goda
exempel från andra siter. Till sin hjälp har de fått Linda Thern som har fått OK på att jobba med
hemsidan som ett utbildningsprojekt.
Gruppen tar tacksamt emot kreativa idéer och konstruktiv kritik på klubbens e-post.
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