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Med ena ögat på Vasaloppet och den kommande golfsäsongen i tankarna är
det dags för årets första rapport från klubbledningen.
Låt mig börja med att berätta en solskenshistoria. Att jobba i klubbens
ledning innebär många trevliga medlemskontakter. Ibland blir man extra
glad, t ex när en av våra kamrater sin vana trogen började året med att
skicka in 2000 kronor i frivilligt extra bidrag. Allt som särskilt tack för alla
julimorgnar då han tillsammans med några kompisar gjort sin dagliga
runda. Välkommen att göra detsamma!
Apropå ekonomin så har vi i styrelsen en prioriterad uppgift att få
bort vårt strukturella underskott om nära en miljon kronor inom fem år. Vi
tar ett första steg i år med målsättningen att minska underskottet med ca
20 procent genom att framförallt öka greenfeeförsäljningen och nya
erbjudanden för golfpaket och företagsgolf. En viktig förutsättning för detta
är anställningen av MariaPro Jonsson som golfchef på halvtid. Stötta henne
gärna med idéer och glada tillrop. Men lika viktigt är det jobb ban-, tävlingsdam-, medlems- och marknadskommittéernas gör för fler nöjda
medlemmar och för att vi skall bli fler.
En viktig del för att förbättra ekonomin är att frivilliginsatserna frå n
medlemmarna behöver bli fler och utvecklas till att gälla andra områden än
hittills som varit inriktade på i huvudsak banan.
FLER BEHÖVER GÖRA MER!
Varje fullvärdesmedlem förutsätts i fortsättningen göra t ex insatser i
samband med kommittéeaktiviteter eller som hålvärdar. Mer om detta
inom kort i en medlemsenkät.
Samarbetet med Grytsbergs Säteri AB förstärks också med nya måltids- och
övernattningserbjudanden.
Utöver att täcka våra underskott garanterar Christer Brandberg en flerårig
investeringsplan med huvudsyftet att ytterligare förbättra vår fina bana.
Detta fortsätter i år med att samtliga greener kommer att ha väl fungerande
bevattning. Insatser görs också för finishen av driving range och
övningsområde. Nytt för i år är att en del av planen kommer att tas i
anspråk för att förstärka förutsättningarna för införsäljning av golfpaket
och företagsgolf. Bland annat med en maskin för förtryckta scorekort och
nya golfvagnar. Utöver detta har särskilda resurser skapats i samband med

att klubben övertagit samtliga aktier i GISAB, pengar som kommer att
användas för att förbättra banans utslagsplatser.
Notera också säsongens medlems-kick-off eftermiddagen den 19 april. Då
berättar vi mer om vad som händer under säsongen och det nya handicapsystemet.
Slutligen, glöm inte att varje gång du har möjlighet att säga något positivt
om Grytsberg till vänner och bekanta är kanske ditt bästa bidrag till en
fortsatt god utveckling för klubben.
Gunnar Eliasson
Styrelsens ordförande

