HÖSTMÖTET
Du har precis fått kallelsen och vi håller på att förbereda de ärenden som ska upp enligt stadgarna.
Föredragningslista och mötesunderlag kommer att läggas upp på hemsidan. Gå in och läs igenom innan
mötet, särskilt styrelsens förslag till förändringar kring våra spelrätter. Det är viktigt!
Vi kommer att föreslå samma avgifter för 2017 som detta år inklusive städavgiften.
Förra årets beslut om att ta bort bollpeng 100 kr och istället investera i ny bollmaskin och ny bollplockare
har varit mycket lyckat
DET SNÖAR UTE...
Jag gillar inte höst och vinter. Men det finns några som tycker det är mysigt att krypa ihop under en filt
och läsa en bra bok en kulen och mörk höstdag. Jag ser tyvärr bara hösten som en lång, kall och blöt
vandring mot jul och nyår. När klappar är utdelade och den billiga skumpan är urdrucken, gör man det
bästa för att överleva fram till mars och den första rundan för året... Oavsett var!
... OCH BANAN ÄR STÄNGD
Banan är nu stängd och för banpersonalen återstår arbetet med att säkra greener och spelplan inför
vintern. Viktigt är att tjälen snabbt får fäste innan snön skapar ett isolerande täcke över bana och
greener. Greenerna är pipade och behandlade för att möta våren på bästa möjliga sätt och i nästa vecka
börjar Håkan Thern sin greenkeeperutbildning i Skåne under tre veckor. Lycka till!
Styrelsen kommer, precis som förra året, att tacka personalen genom att bjuda in till julbord på klubben.
Under vintern kommer det också att fällas en del skog runt om banan.
VILDSVINEN
Olle Samson har tillsammans med Totte Hagman och Leif Ahlström jobbat med stolpar och kabel för det
nya vildsvinsstängslet som kommer att gå från Mälarens strandkant nedanför hål 7, runt banan och
genom skogen till 1:ans green och sedan efter fairwaykanten på hål 10-12 ända fram till Jonstams
hästhage bakom green på hål 12. Tanken är att också stänga ut vildsvinen fullständigt genom att
installera en färist på allévägen någonstans mellan hål 1 och 10. Hur vet vi ännu inte!
Det sägs att det är fler än 20 vildsvin som härjar på området, trots att jägare har jagat under någon
vecka. Vi kan inte utmana svinen utan vi måste göra som alla andra anläggningar har gjort – stänga ute
vildsvinen från banområdet med ett elstängsel.
BÖSSA ELLER KLUBBA – VAD ÄR SKILLNADEN?
När älgjakten var slut hade man fällt en älgkalv. Vet inte om jaktlaget är särskilt nöjda med det men vad
jag förstår är det inte alltid resultatet som räknas. Att få träffa sina vänner och göra något tillsammans
som alla gillar – det är grejen, tror jag. För så är det för mig och för många andra golfare jag känner.
Mötet, glädjen över en fullträff, förtvivlan över en duff, spänningen och sist men inte minst avslutningen
på det 19:e hålet...
VISION 2020
Nu återstår bara en del kring styrelsens arbete med organisation och ekonomi innan vi kan sammanfatta och presentera en samlad vision för framtidens Friiberghs GK och FBG Golf AB. Kanske hinner vi
inte med allt till höstmötet även om vi då kan presentera huvuddragen i de förslag som lagts fram.
Allt ifrån den minsta åtgärden och lilla önskemålet, till de stora påkostade investeringarna finns med i
den beskrivning som styrelsen, anställda och funktionärer har diskuterat kring ett framtida Friiberghs
GK. Totalt har ett 40-tal medlemmar varit delaktiga i arbetet, vilket gläder mig mycket.
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