Nyhetsbrev 4 2018
På söndag kl 13:00 är det Grytsberg Golfklubbs ordinarie årsmöte på Grytsbergs Säteri. Separat
kallelse har skickats ut i god tid. Årsmöteshandlingarna ligger på hemsidan.
För er som inte har möjlighet att komma, vill jag informera om att förutom sedvanliga ärenden,
avhandlas ett förslag från styrelsen till ändring av stadgarna. Förslaget är att ta bort kravet på att
revisor i klubben skall vara auktoriserad. Som liten klubb är det alltid en utmaning att anlita
funktionärer. Att hitta en revisor som är auktoriserad har visat sig svårt genom åren. Med tanke på
att omsättningen mer och mer hamnar hos klubbens driftbolag ser styrelsen ingen anledning att
framöver bibehålla kravet på en auktoriserad revisor.
Vi är glada att ha fått en motion till årsmötet från Kenth Lögdström angående bättre
avståndsmarkeringar på Driving Range. Styrelsen ställer sig positiv till motionen.
Den gångna säsongen präglades i till stor del av värmen och framförallt torkan. Den senare skapade
stora utmaningar för banpersonalen. Inte minst i ljuset av att bevattningssystemet har fungerat
direkt undermåligt under året. Jonny och hans medarbetare har gjort en fantastisk insats och räddat
situationen på ett beundransvärt sätt. Resultatet är att banan fortsatt hållit en hög kvalité vilket
glädjande nog visar sig genom de fina betygen som vi ser i medlems- och gästundersökningarna.
Vi har dock fortsatt utmaningar på banan. Ni har kanske uppmärksammat mejlet som gick ut nyligen
om att vildsvinen ställt till det på banan igen. Hoppas vi är många som kan ställa upp på söndag och
hjälpa Jonny med att reparera skadorna.
Vi gläder oss också åt att vi ser en fortsatt medlemstillströmning till klubben. Medlemsintäkterna
ökar med 15 %. Samtidigt hör vi att golfsverige har ett litet tapp i medlemmar på drygt en procent
vilket bryter de senaste årens positiva trend.
Även antalet spelade rundor i Sverige i år visar på en nedgång. För landet totalt drygt 5 % minus.
Detta skylls en del på värmen i sommar då många föredrog sanden på stranden framför sanden i
bunkern. På vår bana ser vi dock en klar ökning av spelade runder från framförallt gäster. Tyvärr slår
detta inte igenom på intäktssidan då vi har behövt rabattera många greenfees och därför fått sänkt
snittpris. Det positiva är dock att fler och fler upptäcker vår bana.
Ni kanske har sett i media att Grytsbergs Säteri fortsätter sin satsning genom att knyta till sig Erik
Olofsson som kommer att ansvara för driften. En utomordentlig positiv nyhet som jag är övertygad
kommer att gynna golfverksamheten. Mer om detta lär vi få höra framöver.
Slutligen så är vi några i styrelsen, inklusive undertecknad, som avböjt omval. Allt har sin tid och 5 år
är lagom för att låta andra ta vid. Tiden räcker inte längre till att kombinera med ordförandeskapet i
golfklubben med annat. Personligen har jag väldigt mycket uppskattat samarbetet med alla aktiva i
styrelse och kommittéer. Också bär jag med mig alla kontakter och trevlig samvaro jag haft med
medlemmar i klubben. Jag är övertygad om att den nya styrelsen kommer att, tillsammans med
Grytsberg, fortsätta att utveckla klubben i positiv riktning.
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