Månads brev Januari månad!
Inledningsvis önskar jag er alla en god fortsättning på 2019 och hoppas att vi får ett toppenår
tillsammans.
Bortsett från vintergolf som lockar mellan 20 och 25 personer varje gång är det så klart inte mycket
aktivitet just nu på banan. Banpersonalen tar ut välbehövlig semester och samlar krafter inför ny
säsong. Under den vackra vita snön ser banan inte vacker ut just nu efter mullvadar och vildsvins
idoga arbeten samt stormbyar som spritt grenar över hela fältet så när de kommer tillbaka är det
rejält sysselsatta från dag 1.
Livet efter Pelle har börjat och vi har kommit fram till hur arbetet på banan ska skötas i
fortsättningen. Kalle kommer att ha det yttersta ansvaret för banan och banpersonalen. Magnus
kommer att ha ansvaret för greenerna och Stig för resten, givetvis med stor hjälp av övrig
banpersonal. Pelle har lovat att vara behjälplig som rådgivare och kunskapsöverförare på sin fritid. Vi
tror detta blir en riktigt bra lösning då vi har en mycket engagerad och motiverad personalstyrka där
alla har många års erfarenhet bakom sig och där alla är beredda att steppa upp. Vi kommer
dessutom att återinföra Bankommitté vilken kommer att ledas av Mikael Lindstrand. En första
uppgift för bankommittén är att föreslå en prioritering på vad vi behöver göra på banan under
säsongen.
Jag vill passa på att hälsa Rikard Muth välkommen. Han kommer från och med nu att vara adjungerad
i styrelsen där han kommer att fungera som kassör under året.
I övrigt pågår redan nu mycket förberedelser inför 2019. Klart är att Henrik de Sousa kommer även
2019 att vara vår Pro och att Per-Ove och Bitte fortsätter med kiosken. Vidare söker vi nya sponsorer,
fastställer tävlingsprogrammet och söker ny personal till att hjälpa Kalle på kansliet samt som
gårdskarl (eller gårdskvinna!). Vi kommer att byta betalningssätt vid bollautomaten. Vi vill öka
tillgängligheten på rangen genom att erbjuda betalning med betalkort i stället för polletter som bara
kan säljas då kansli eller restaurang är öppen.
Kort sagt så är det en hel del som pågår även under den mörka och kalla tiden på året.
Med de bästa
Uffe

