Månadsbrev September
I dag är första dagen i september och det har slagits många duffar och slicar sedan förra
månadsbrevet. Inte minst har vi genomfört en mycket trevlig Perstorpsvecka med bra resultat och
god stämning. Antalet starter överträffade fjolårets och inte minst tisdagens och torsdagens
partävlingar lockade många startande. Jag kan inte nog berömma alla inblandade som möjliggör vår
vecka. Det krävs mycket ideella insatser för att vi ska kunna fixa till det där lilla extra och extra
stort tack till alla ni som ställde upp och dessutom gjorde det jättebra!
Vi står inför ofrivilliga personalförändringar bland banpersonalen inför 2020. Pekka, som med sina
16 år i klubben och höga kompetens vad gäller vår maskinpark, går i pension i vinter kommer att
lämna ett jobbigt tomrum efter sig. Även Hans Bedan Nilsson går i pension. Bedan har varit
säsongsanställd de senaste 5 åren och det är alltid skönt att ha återkommande säsongsanställda då de
går in med full kompetens dag 1. De är kvar ett tag till men jag vill redan nu tacka för deras goda
arbete och önska dem all lycka framöver.
Styrelsen har identifierat ett antal förbättringsåtgärder som tar sin början så här i slutet av säsongen
och under vintern. Utmaningen är att hålla vid och få dem utförda men jag kommer att göra allt för
att så ska ske. Det som står först i tur är bygga ett tak över ena uteplatsen, den mot hål 18 green, och
ta bort ölandstoken för att slippa extremt tidsödande ogräsrensande, tid som kan läggas på banan
istället. Jag kommer att vädja till ideella insatser någon gång i början av oktober och hoppas (och
tror) på god uppslutning.
Vi har haft ett år som ser ut så här långt att överträffa 2018 vad gäller antal gäster. Vad vi också ser
är att antalet gäster med husbil ökar rejält och vi behöver öka antalet ställplatser då dessa gäster är
viktiga för oss. Vi har plan för detta vilket ingår i våra förbättringsplaner.
Det mesta ser bra ut så självklart ska det uppstå bakslag vilket gjordes i slutet av augusti då Perstorp
drabbades av ett rejält åskoväder som slog ut mycket av vår elektronik. Datorer och
bevattningsanläggning fick stora skador som drar en del kostnader att åtgärda, sura pengar!
Med det bästa
Uffe

