MÅNADSBREV FEBRUARI 2018
TACK FÖR STÖDET
Vi är fantastiskt glada och nöjda med att de flesta av er valt att lojalt ställa upp med det
extra kapital vi behöver för att fortsätta utveckla klubben och anläggningen. Åtgärden var
absolut nödvändig och även om alla inte varit lika positiva, och några helt enkelt begärt sitt
utträde, så är vi i styrelsen nöjda med utfallet och stolta över den lojalitet vi känner.
Om du absolut vill vara kvar men ännu inte har betalt den extra avgiften, så ber vi dig
kontakta oss!
Det absolut viktigaste är att alla, som var medlemmar i slutet av säsongen 2017, solidariskt
måste betala!
NYA BETALNINGSRUTINER
Under nästa vecka kommer du, som betalat dina medlems- och städavgifter för 2018, att få
ett mail där du ska fylla i dina egna, och, i förekommande fall, din partners och din familjs
önskemål om spelavgift (medlemskategori) under 2018. När du fyllt i allt och skickat svaret
till kansliet, så kommer kansliet att lägga upp avgiften i systemet GIT, så att du under
senare delen av mars kan välja hur du ska betala dina återstående spelavgifter (direkt med
kort, autogiro eller pappersfaktura).
BETALA VIA MIN GOLF
Om du idag inte känner till MinGolf (via golf.se) så finns det all anledning att logga in med
ditt Golf-ID och gå på utflykt. På MinGolf kan du betala din spelavgift (del av årsavgiften
kontant eller på autogiro), söka starttider, leta efter tävlingar och dessutom betala allt
direkt med ditt betalkort.
Här finns också viktig information från hemmaklubben, som vi efterhand kommer att
komplettera och uppdatera. Gå till www.golf.se klicka på MinGolf, skriv in ditt Golf-ID
(begär lösenord) – utforska!
FYRA MILJONER I OMSÄTTNING
Visste du att endast 1/3 av våra intäkter på ca 4 miljoner kronor, kommer från er
medlemmar?
Resten ligger på styrelsen och anställda att jobba ihop, främst genom att visa kvalitet i allt
från ett positivt mottagande och god service till en välskött och omtyckt bana.
Totalt spelades ca 12 500 golfrundor på Friiberghs GK under 2017, vilket betyder att varje
18-hålsrunda kostar drygt 330 kr i snitt. Om vi bara ser till Greenfee så fick vi in runt 950
kSEK från drygt 5 600 gäster, vilket ger ett snitt på ca 170 kr. Detta är anledningen till att vi
höjt greenfeen med 80 kr till 2018 samtidigt som vi måste bli mer kritiska till alla
rabattsystem som finns inom golfsporten. Ex spelades ca 1 500 rundor av gäster med
Golfhäftet, d v s till halva greenfeepriset.

OPERATIVT ANSVAR
Avsaknaden av en operativ chef är och har varit en stor orsak till de problem vi upplever
idag. Behovet är stort men än så länge har vi inga ekonomiska möjligheter att anställa
någon. Därför kommer jag att arbeta ideellt en dag i veckan som operativ chef, på plats på
klubben. Samtidigt kommer Kjell Gustafsson att ansvara för den löpande ekonomin
tillsammans med Joanna.
ANMÄL DIG TILL “SVINGA LOSS”
Kylan till trots så kommer våren. Vet inte när men absolut att! När vitt blir grönt står PRO Claes
redo att hjälpa dig komma igång med sving, chip och puttning. På hemsidan finns mer information.
Gå till: http://friiberghsgk.se/kurser/. Frågor besvaras av Joanna på kansliet 0171-46 30 12.

-12 GRADER
Glad att sitta inomhus! För varje år som går verkar vintern och våren strunta i kalendern
och göra lite som de vill. Frustrerande för en som älskar gräs och hatar snö! Men håll ut
kära vänner. Snart vaknar du upp en morgon till en dag som bara består av golf; Plocka ut
bagen, plocka ur förra årets bananer, fylla vattenflaskan och lägga i några nya bollar – för
säkerhets skull. Välkommen!
Styrelsen gm
Anders Jarl, ordförande

