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VI SÖRJER CARRO
För en vecka sedan nåddes vi av beskedet att Caroline ”Carro” Ekman avlidit efter flera års
sjukdom.
Hon gjorde allt för att kunna arbeta och leva med sjukdomen och det är säkert många som
inte ens förstått att Carro varit sjuk under många år. Det blir ingen begravning men
troligtvis kommer familjen att bjuda in till en minnesstund. Vi återkommer om det när vi
vet mera.
Styrelsen har beslutat att hedra Carro med en minnesgåva och kommer att kontakta
familjen för att se om hon hade några önskemål om mottagare. Minnesgåvan kommer att
överlämnas till familjen vid tillfälle och alla ni som önskar vara med att hedra och minnas
Carro, har möjlighet att ingå i gåvobrevet med namn. Du sätter in valfritt belopp på konto
8305-5, 431 8720-2 (Mälarkonto på Sparbanken Enköping) och kommer ihåg att skriva
ditt/era namn.
På hemsidan finns styrelsens minnesord att läsa.
2018 = HALVTIDSVILA
Två år har gått av de fem som ska lägga grunden för Vision 2020. Alla hejarop och allt det
positiva som följt i spåren av vår stora satsning på bana och anläggning, har triggat oss och
på två år har vi i princip genomfört det som var planerat att ta tre år. Därför kommer 2018
att handla mycket om eftertanke och vidare planering samt att låta mycket av det vi gjort
sätta sig. Vi måste engagera oss mer i det dagliga operativa arbetet och ett absolut måste är
att engagera sig mer i klubbarbete och medlemsvård. Vi vill få fler medlemmar att engagera
sig i klubbarbetet men framförallt vill vi skapa mer glädje och tillhörighet genom att få fler
att träna, tävla och umgås socialt.
KVALITET KOSTAR
Vid höstmötet presenterade vi vad vi fått för de pengar vi satsat på banan och anläggningen
de senaste två åren. ALLA är nöjda med vad de ser och upplever, även om det också finns
frågor om varför vi satsar så hårt just nu. Men frågan är enkel; Vi har satsat allt på
framtiden. Vi kunde inte låta alla intäkter försvinna därför att klubben inte motsvarade
förväntningarna. När medlemmar och gäster sviker är svaret enkelt. Det har kostat mycket
att återfå förtroendet men vi är övertygade om att varenda krona som är ”nerplöjd”
kommer att växa och ge mångfalt tillbaka till dig som är medlem.
EXTRA UTDEBITERING
För att säkra det fortsatta arbetet mot 2020 måste vi föra över mer kapital till driftbolaget
och vid höstmötet fastställdes därför att varje seniormedlem, över 21 år, ska betala en
extra medlemsavgift för 2018 på 1 500 kr. Vi har idag bara drygt 400 vuxna medlemmar

och därför tär det lite extra på kassan idag men för framtiden kommer du som medlem i
Friiberghs GK att vara priviligierad. För att behålla den höga tillgängligheten, för
herrgårdens och andra gäster, är målet att totalt vara max 750 st medlemmar inklusive
juniorer.
DE NYA AVGIFTERNA
Vi får fortfarande frågor om de nya avgifterna och fakturorna. Vi har en skyldighet att skilja
på klubbens (GK:s) och driftbolagets pengar och för att göra det ”enkelt och tydligt”
kommer vi i framtiden att debitera medlemsavgiften till GK i nov/dec och spelavgiften på
rätt år i feb/mars.
Tillsammans utgör det den årsavgift som tidigare debiterats med hälften före årsskiftet och
hälften efter årsskiftet. Därför kommer alltså spelavgiften att vara exkluderad den
medlemsavgift du redan betalat när vi kommer till feb/mars.
GOD JUL & GOTT NYTT
Gör mig till tolk för styrelsen och all personal och önskar dig och dina nära och kära några
fantastiska och ”vita” veckor över advent, jul och nyår.
Styrelsen gm
Anders Jarl, ordförande

