Vi är nu inne i sista månaden innan säsongen 2020 inleds. Vintern har som bekant uteblivit och vi vet
inte än hur det har påverkat gräset. Vi ser inte så värst mycket skador i form av svamp och mögel än
men det är ju en stund kvar till banöppning så vi är beredda på att bekämpa om det behövs. Jag vet
att många undrar över när vi kan öppna banan och mitt standardsvar är första helgen i april men som
jag tror alla förstår avgör vädret.
En förening av PPGK’s storlek (=liten) är så enormt beroende av ideella insatser. Utöver vår duktiga
personalstyrka har vi en engagerad styrelse vilket såklart krävs men vi ser även engagerade
medlemmar som gör en insats för klubben och då inte sällan utan att bli ombedd då man har sett ett
behov. Ovärderligt! Jag vill ogärna gå i fällan att nämna några namn då det är lätt att glömma någon
men jag ger trots det några exempel. Pålle, Kasper o Matte Olofsson ryckte in och bytte vattenpump i
vår brunn under mellandagarna. Göte Zippert och Starheim körde två rundor till Örkelljunga och
hämtade virke till uteplatsen. Björkdahl har uppgraderat vårt bredband med nya boxar och annat jag
inte förstår. Uffe Johansson hjälper oss med virke så vi kan renoverar våra utemöbler. Jag vet att det
finns fler men som sagt, det var ett axplock ur instruktionsboken ”Föreningsliv” (påhittad titel av
mig).
Jeanette och Sara, som drev Golfkrogen från påsk ifjor efter att tidigare entreprenör gick i konkurs,
har på grund av hälsoskäl uttryckt önskemål om att få bryta vårt avtal för 2020. Vi har gillat Jeanette
och Sara så det var såklart ett tråkigt besked men hälsan styr vi inte över. Å Golfklubbens vägnar
tackar vi dem för deras engagemang och att de räddade oss i den svåra situationen vi hamnade i. Vi
skrev ett avtal med en ny krögare i början av mars och vi hälsar därför Elina Lindenhammar
välkommen till klubben! Jag hoppas alla medlemmar förstår vikten av Golfkrogen, utan den kommer
betydligt färre än de drygt 5.000 gästerna till vår bana. Gäster som är en nödvändighet för att täcka
klubbens driftskostnader. Elina har en mycket bra bakgrund, såväl inom restaurangnäringen som
inom butik och jag uppmanar alla att ge henne chansen att visa vad hon går för. Testa hennes mat
och bli flitig gäst så har vi framgångsrik krögare. Har vi framgångsrik krögare så har vi framgångsrik
klubb! På temat engagerade medlemmar så var det Bitte Falk Jönsson som väckte Elinas intresse!
Vi har gjort klart med 2020 års personalstyrka. Utöver Kalle kommer Vivi tillbaka på kontoret medan
Eva-Britt Nielsen är ny för säsongen. Såväl Eva-Britt som Vivi arbetar halvtid. På banan kommer Patrik
Bende, Nicole Johansson och mest troligt Tobbe Nilsson att komplettera Stig och Bengta.
Jag återkommer till föreningsengagemang och bjuder in alla medlemmar till en Aktivitetsdag på
klubben lördagen den 4 april med start 08.30. Vi håller som bäst på att jobba fram en aktivitetslista
och den innehåller allt möjligt. Allt från räfsa till att måla och allt där emellan! Vi avslutar med en
gemensam grillstund där klubben bjuder på god grillad korv med bröd men önskar du lägga annat på
grillen så är du välkommen att ta med dig vad du vill. Efter att arbetet är klart är vår plan att öppna
banan, dvs 4 april 13.00. Preliminärt men en plan!
Med de bästa
Uffe

