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De flesta har ställt in sina klubbor för året, andra fortsätter med vintergolf som lockat mellan 20-25 varje 

gång. Oavsett var vår golf befinner sig just nu kan vi alla se tillbaka på en annorlunda sommar, en lång 

och extremt torr sommar som förmodligen sätter sina spår på flera banor 2019. Vi har haft förmånen att 

ha tillgång till vatten och en fungerande bevattning och banpersonal som tagit sig an extra arbetsbörda 

som bevattning innebär. Bevattning bör ju ske under de timmar under dygnet då det varken spelas golf 

eller klipps gräs. Vi hoppas och tror att vi får glädje av merarbetet under 2019, såväl på besöksantalet 

som på kvaliteten. 

Höstårsmötet har avhandlats och undertecknad fick förtroendet även för 2019 vilket jag tackar 

ödmjukast för. Ulrika Lysholm och Lars Björkdahl hade avsagt sig omval och mötet valde att endast 

ersätta en av platserna. Stadgarna säger att styrelsen ska bestå av 4-6 medlemmar och genom att 

ersätta endast en plats är vi nu 5. 

Under årsmötet presenterades bland annat antal gäster under året. Det var något fler gäster än 2017, 

5.146 vs 5.049. Vi kunde även konstatera att antal besökande danskar ligger på strax under 1.000 och 

antal gäster med Golfhäftet är ca 850 st. Vi är mycket nöjda med siffran då inte alla dagar i sommar 

inbjöd till golfspel i inlandsskog. 

Vidare informerades om att Golfresan on Tour kommer att arrangeras även 2019 och att vi under året 

även arrangerar en annan riksomfattande deltävling, Golfhäftet Trophy. Vi ser det som en bra marknads-

föring och ska göra allt för att kunna erbjuda bra arrangemang.  

Vi erbjuder medlemmar möjlighet att köpa en spännande julklapp av PPGK. För 500 kr köper medlem 

full spelrätt och medlemsavgift för 2019 till en som inte varit medlem i någon golfklubb under 

2016/2017. Det vill säga till en ny golfare eller en golfare som gjort uppehåll och vill återuppta spelet. 

Information finns på hemsidan. 

Klubbens ekonomiska överskott blir bra i år, bra mycket bättre än på länge. Dock har vi stora 

ekonomiska utmaningar framför oss. Delar av maskinparken är sliten och i stort behov av att ersättas. 

Vårt avloppssystem är utdömt av Söderåsens miljöförbund och måste bytas ut. Båda dessa poster kostar 

mer än 100.000 kr vardera och samtidigt vill vi renovera delar av banan för lika mycket. Styrelsen får ett 

tufft arbete att prioritera. 

Slutligen redovisades de nya reglerna för 2019 som vi kommer att lägga upp på hemsidan inom kort. 

Med det bästa 

Uffe  


