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VINTERN RASAT UT...
Det gick väldigt fort när våren äntligen bestämde sig för att krångla sig ur vinterns fasta
grepp. Tidigt berättade Håkan om att alla greener överlevt vintern på ett fantastiskt sätt.
Inga angrepp av isbränna eller andra sjukdomar. Och så vägrar gräset på två greener att
växa. Kanske därför att tjälen inte gav vika lika lätt där som på andra greener. Men Håkan
och gänget ger inte upp och till helgen öppnar vi!
STÄDDAGEN
Ett femtiotal medlemmar städade upp efter vintern och precis som vid alla andra städdagar
genom åren, bidrar alla med stor glädje och ”klubbkänslan” lyser över Friibergh den här
dagen.
KOM MED I GÄNGET
Vårt viktigaste sociala mål är att inkludera alla medlemmar i vår verksamhet.
Medlemskvällar, Gubb-och-gum-golfen (GGG), seriespel och onsdagsgolfen är några
exempel på bra aktiviteter. Om du känner att du vill komma med mer i klubbens
gemenskap, så är det bästa att du tar kontakt med Joanna eller Lulli på kansliet. De hjälper
dig vidare och ger tips. Styrelsen och klubbens funktionärer försöker alltid att se alla men
ändå räcker det inte. Det är svårt att leva upp till alla förväntningar!
BETALNINGSRUTINER
Styrelsen är fortfarande bekväm med sitt beslut att gå över från manuell hantering av
fakturor till de mer moderna rutiner som finns inbyggt i golfens GIT (MinGolf och Mina
Betalningar). Vi är dock inte alls bekväma med hur vi administrerade och kommunicerade
beslutet. Nya rutiner samtidigt som vi införde nya avgifter blev för mycket för oss alla. Vi
vet att några fortfarande inte betalat sina avgifter. Kanske har du fortfarande frågor? Då är
det bästa rådet att ringa kansliet för råd och anvisning!
HUR KAN MAN GÅ 1,2 MILJ I FÖRLUST?
Vår revisor Väino Vimberg påpekade för mig att många medlemmar säkert inte förstår att
den stora sammanlagda förlusten på 1,2 miljoner 2017 långt ifrån beror på dålig hantering
och kontroll av pengar. Vi flyttade över 357 000 kronor som kapital från GK till driftbolaget
i början av året, vilket bokförs som förlust i GK. Av resterande kan säkert hälften tillskrivas
investeringar i dammprojektet, vildsvinsstängsel, vassbekämpning och sist men inte minst
i renovering och uppdatering av maskinpark, byggnader och bevattningssystemet på de
första nio hålen som snart är 30 år.
SHOPEN
Fr o m 2017 är shopen utlagd på arrende till Jarlstedtsbolaget. Enligt avtal erhåller klubben
procent på allt som säljs i shopen och för medlemmarna har utlovats speciella
medlemspriser i samband med Medlemskvällar och klubbarrangemang.

CLAES OCH CALLE
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till vårens svinga-loss-kurs och under året
finns bättre möjligheter till privata kurser och gruppträningar med Claes och hans son
Calle. Läs mer på hemsidan: http://friiberghsgk.se/kurser/.
Frågor besvaras av Joanna på kansliet 0171-46 30 12.
GOLFNYTTAN
För en vecka sedan bjöd vi, Enköpings GK och SGF in politiker i Håbo och Enköping till en
temakväll kring golfsportens samhällsnytta. ”Golfnyttan” som projektet heter, är ett
verktyg för att inleda diskussioner och skapa relationer mellan golfsporten och samhällets
beslutsfattare. Medan fotboll, ishockey och andra sporter byggt stora delar av sin
verksamhet på bidrag och samhällsinsatser från kommuner, har golfklubbarna levt sitt eget
liv. Genom ”Golfnyttan” kan vi sprida kunskaper om golfens viktiga samhällsnytta inom
friskvård, miljö och turism. Golfen har idag drygt 500 000 utövare och endast fotboll kan
konkurrera om att vara Sveriges störts idrott. Det är hög tid att samhällets beslutsfattare
får lära sig att golfens viktiga roll i samhällsbygget.
NYHETER INFÖR 2018
Tyvärr hinner vi inte klart till helgen med allt som är nytt inför säsongen; uppdatering av
rangen och nya rangebollar, ny sloop och ny indexering av hålen, ny skyltvägg med totalt
26 reklamplatser, fem nya laddstationer för elbilar, varav tre för Tesla, som också skänkt
laddstationerna samt nytt prisskåp i klubbdelen till höger vid sittgrupperna.
VILKEN DAG SOM HELST
ses vi på klubben och då ska vi HEJA på varandra och hälsa alla gäster välkomna till
Friiberghs GK.
Styrelsen gm
Anders Jarl, ordförande

