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Medlemsinformation från Öregrunds GK 2017 
 

Nyhetsmeddelande 2017-12-19 

 

 
Höstårsmöte den 25 november 

Vid årsmötet deltog 35 personer inklusive vår nya klubbchef Erik Ording Forssell. 

Erik gjorde en kort presentation av sig själv (en mer utförlig kommer i medlemstidningen som skickas ut i 

månadsskiftet april/maj 2018). 

Medlemsavgifter 

Avgiften för aktiva seniorer höjs från 4800 kr till 4950 kr. Övriga medlemskategorier har oförändrade 

avgifter. 

Resursförstärkning 

Marknads- och Tävlingskommittéerna framförde behov av resursförstärkning. Om du vill hjälpa till i 
Marknadskommittén skall du kontakta Erik Forssell eller Ulrika Forsberg, medan du skall kontakta Håkan 
Sjöberg om du vill arbeta i Tävlingskommittén. 
 
Banutveckling 

Arbetet med tee området på hål 1 har påbörjats. Både bakre och främre utslagsplats kommer att ligga mer 

till höger vilket gör att det stora trädet kommer vara mindre i spel. Skogen till höger kommer att glesas ur. 

Båda dessa förändringar kommer att göra hålet bättre ur ett säkerhetsperspektiv. 

Styrelsens sammansättning 

På årsmötet togs beslut om styrelsens bemanning för kommande år. Styrelsen under 2018 kommer se ut 

som följer.  

Ordförande Sture Holmgren. 

Ledamöter: Håkan Sjöberg, Lennart Jakobsson, Catarina Frostner, Ulrika Forsberg, Christina Ellesjö-Eriksson, 

Andris Zarins och Anders Forss. 

Suppleanter: Per-Gunnar Sjöström, Jonas Sandström och Stefan Widén.  

Ansvarsfördelningen i styrelsen fastställs på det konstituerande mötet den 20 januari.  
 
Restaurangen 

Den restauratör vi haft i två år, Wilmas, har valt att säga upp avtalet vilket innebär att styrelsen har 

påbörjat arbetet med att hitta en ny.  
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Medlemsantal 

Efter att ha tappat medlemmar fyra år i rad lyckades vi bryta den nedåtgående trenden under 2017. Vi 

ökade från 1187 medlemmar år 2016 till 1244 år 2017. Riktigt roligt tycker vi men vi nöjer oss inte med 

detta utan fortsätter arbeta för att ytterligare öka medlemsantalet. 

Jubileum 

År 2018 firar Öregrunds GK 25 år sedan ombildningen respektive 30 år sedan den ursprungliga starten. Vi 

vill fira detta under det kommande året och sätta samman en grupp frivilliga som vill hjälpa till att 

uppmärksamma jubiléet. Kontakta Anders Forss i klubbkommittén om du är intresserad (kontaktuppgifter 

finns på hemsidan). 

 

Avslutningsvis vill vi önska dig en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt Golf År 

 

Anders Forss 

Klubbkommittén 

 


