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Höstårsmötet har nu satt någon form av punkt för säsongen 2020. Vi tackar Linda Åberg för hennes 
insats i styrelsen under 2020 och välkomnar Tomas Persson som hennes ersättare. I övrigt 
resulterade årsmötet inte i fler ändringar.

 

Årsmötet, som var Corona-anpassat med bland annat tillgång till handsprit samt utspridda bord i 
stora salen med endast en stol per bord, inleddes med en presentation av året som gått. Antal gäster 
ökade från cirka 5.100 per år de senaste åren till fantastiska 6.300 stycken. Detta tillsammans med 
att vi fått något över 100 nya medlemmar är mycket glädjande men ställer än högre krav på vår 
bana då slitaget blivite mycket större. Det höga bokningstrycket ger mindre utrymme för 
banpersonalen att hinna med det vi vill göra i form av hålpipning och dressning etc. Vi har dock 
tagit lärdom och jobbar nu på att ta fram en reviderad underhållsplan för 2021.

 

Fler gäster och fler medlemmar generar såklart mer intäkter till klubben och vi går mot ett 
fantastiskt bra resultat i år. Vi vill såklart investera överskottet i värdeskapande inköp. I år har vi 
redan börjat uppdatera maskinparken då vi köpt ruffklippare, greenvält samt bytt vår thatch-away 
(ett aggregat som tar bort överskott av gräs på greener så vatten o sol lättare når rötterna). Utöver 
dessa investeringar tittar vi just i detta nu på en andra fairway-klippare, dels att ha som reserv men 
även för att vi ska kunna hinna klippa fairway på en dag vilket vi inte hinner idag. Vi letar även 
efter en djupluftare då vår ambition är att pipa greenerna en gång per månad. Hittills har vi lånat 
aggregat av andra golfklubbar men då det är tidskrävande att köra och hämta och lämna plus att vårt
behov ibland kolliderar med andra klubbens behov ser vi det som en fördel att ha tillgången alltid. 
Våra arbetsfordon är gamla och slitna och då dessa används varje dag ser vi ett behov av att byta ut 
den sämsta. Mycket på gång i maskinparken men vi har tvingats vara återhållsamma under många 
år så det känns riktigt skönt att ha möjligheten att uppgradera parken.

 

Till ovanstående inköp kommer byte av vår infiltration (avlopp) under 2021 då tyvärr vår nuvarande
är utdömd av miljömyndigheterna. Kostnaden för detta är upp emot 300.000 kr så det är därför extra
skönt att vi fick ett bra överskott i år. Mer synligt än nytt avlopp är att vi även tagit beslut om att 
glasa in med skjutpartier den västra och norra sidan av uteplatsen för att vara mer väderoberoende.

 

Ett spännande år är slut och vi ser fram emot 2021.

 

Stort tack för i år och en önskan om en härlig december som inkluderar en God Jul och Ett riktigt, 
riktigt Gott Nytt År! Du har även i år möjlighet att ge den perfekta julklappen, ett fullvärdigt 
medlemskap för 500 kr till en ny medlem!

 

Med de bästa

 

Uffe  


