MÅNADSBREV DECEMBER 2017
FRÅGOR KRING TVÅ AVIER FÖRE JUL
Vi är fullt medvetna om det ologiska och onödiga i att skicka ut två avier för den årliga
medlems- och den extra medlemsavgiften för 2018. Orsaken är att vi var tvungna med att
vänta med den extra avgiften tills vi presenterat och diskuterat beslutet vid Höstmötet
samtidigt som vi var sena med den fasta medlemsavgiften. Den ordinarie medlemsavgiften
skulle ha gått ut redan i början av oktober på samma sätt som halva årsavgiften gjort
tidigare år.
FRÅGOR KRING DEN EXTRA AVGIFTEN
Någon har läst min text i senaste månadsbrevet som att den extra avgiften skulle debiteras
varje år fram till 2020. Så är det absolut inte! Den extra avgiften på 1 500 kr gäller endast
för 2018.
Vi har satsat runt 1 miljon kronor under två år på att höja kvaliteten på golfbanan och
anläggningen och för styrelsen finns inget alternativ till att fortsätta vårt framgångsrika
arbete mot Vision2020.
IDROTTSKLUBB & DRIFTBOLAG
Sedan utbyggnaden till 18 hål drivs golfanläggningen på Friibergh av driftbolaget FBG Golf
AB som ägs till 91 % av Friiberghs GK. Herrgården äger resterande 9 %. Vi är långt ifrån
ensamma om en sådan lösning även om vi alltid kommunicerar all verksamhet som
Friiberghs GK mot medlemmar och gäster. För att följa regelverket måste vi skilja på
medlemsavgift (utan moms) till klubben och spelavgiften (6 % moms) till driftbolaget.
Därför två fakturor. I övrigt kommer allt att vara som tidigare. Har du frågor är du varmt
välkommen att kontakta mig eller kassör Kjell Gustafsson.
GÅVOBREV TILL CARRO
Vi har också fått en del frågor kring det kontonummer som gäller för klubbens minnesgåva
till Carro. Man gör en överföring till Friiberghs GK, inte en betalning, via Sparbanken i
Enköping som är integrerad i Swedbank. Kontonumret består dels av ett clearingnummer,
8305-5, och själva kontonumret är 43187202. Sedan kan olika banker ha olika sätt att ange
detta på.
JOANNA NY KANSLICHEF
Fr o m den 1 januari har vi anställt Joanna Brisegård som ny chef för kansli och reception.
Joanna har varit anställd tidigare hos oss, både som banarbetare och receptionist. Vi
hälsade Joanna välkommen i samband med årets jullunch för klubbens anställda, som
styrelsen bjuder in till under advent varje år.

GOD JUL & GOTT NYTT
Skrev detta redan i förra månadsbrevet och med risk för att bli tjatig, vill jag ännu en gång
framföra styrelsens och min hälsning om EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
I dag, torsdag, inträder vintersolståndet och det betyder att vi redan i morgon, fredag, har
inlett resan mot vår och ett nytt golfår på Friibergh. Jag tror bestämt att vi överlever även
denna vinter och att vi snart träffas på tee, lika förvånade som alltid; ”Tänk va’ fort de går””.
Styrelsen gm
Anders Jarl, ordförande

