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Rapport från föreningens vårmöte den 24 mars 

Idag var det dags för klubbens vårmöte där hela 56 medlemmar närvarade. 
(Nedan följer ett referat från mötet skrivet av Catharina Frostner.) 

Vår ordförande Sture Holmgren inledde med att välkomna alla närvarande och speciellt Anneli Söderlund 
som tillsammans med sin son Tobias kommer att driva vår restaurang och kiosk i år.  

Ordföranden började med att gå igenom verksamhetsberättelsen.   

Några punkter från genomgången: 

• Vid årsskiftet 2017/2018 hade klubben 1 239 medlemmar. 

• Banan öppnades den 13 april förra året men det ser inte lika aktuellt ut i år. Kjell, Johan och 
Roger arbetar för fullt med att ploga greener och ha fortsatt koll på grässtatus etc. 
Förhoppningsvis kommer vi kunna öppna banan i början av maj men vädrets makter styr så klart. 

• Arbetet med nya teeområden på hål 1 påbörjades under hösten vilket följde planen initialt. Sen 
började det dessvärre att regna ihållande vilket gjorde att arbetet stannade upp. Påbörjas igen i 
vår vilket kan innebära provisoriska teeområden innan allt är läkt. 

• På hål 17 har två av björkarna kapats ned som framför allt var i spellinjen för de som spelar från 
tee 55. Syftet med den insatsen är att styra bort spel mot hål 12 och är säkerhetsrelaterad. 

• Vad gäller padelbanan fortsätter vi som föregående år, dvs styrelsen har valt att inte lösa ut 
optionen inför 2018. Det kvarstår 3 år på det 5-åriga avtalet. 

 

Ekonomi 
Vår kassör Lennart redogjorde för det ekonomiska resultatet för verksamhetsår 2017. Slutsatsen är att vi 
har koll på kostnaderna. Däremot är det svårare att budgetera för intäkterna vilket vi nu ser i slutet av 
året. Klubben har fått in 430 000 mindre än budgeterat över helåret på intäkterna vilket är en stor 
besvikelse för styrelsen. Framför allt beror det här på att vi inför året inte vet hur många som väljer att 
avsluta sitt medlemskap, vilka som tillkommer och så vidare. Efter analys kan vi se att den största 
minskningen beror på avhopp plus kategoriändringar (familjemedlemskap och yngre 22-25 år). 

Styrelsen kan även se att intäkter från sponsorer är svårare att generera nuförtiden. Vi märker av trenden 
att många företag ser över sina satsningar inom sponsring. Det påverkar så klart golfklubbens intäkter 
från sponsorer. 

Marknadskommittén 
Marknadskommittén efterfrågar förstärkning då det endast är två personer som arbetar med att få in 
sponsorer till klubben. Vill du medverka eller har tips på något företag som kan tänka sig vara sponsor 
kontakta då klubben på telefon 0173-324 50. 

Övrig fråga 
Styrelsen lyfte en övrig fråga och det vara att utse Britt Jernberg och Kjell Johansson till 
hedersmedlemmar. Det accepterades enhälligt av närvarande medlemmar. 

 
Sommararbete i receptionen 

Klubben söker personer som vill jobba i receptionen under juni-juli och gärna även någon eller några 
helger under maj. Är du, någon du känner, barn eller barnbarn möjligen intresserad? Tag då kontakt 
med vårt kansli på telefon 0173-324 50. 



 
 
 
Restaurangen 
Golfrestaurangen på vår klubb kommer att öppna redan fredagen den 27 april. Du kan följa vad som 

händer på restaurangen på dess Facebook sida ”Öregrunds Golfrestaurang”. 

Välkommen hälsar Anneli och Tobias 

 

Seniornytt 

Upptaktsträff för klubbens damer 
Den 29 april är det dags för klubbens damer att inleda säsongen. Spel 9 hål, information om 
aktiviteter under 2018 samt lunch står på agendan. Efter lunchen visas många fina nyheter från i 
årets kollektion av kläder och golfutrustning. 
Anmälan i GIT om du vill spela och för enbart lunch görs anmälan i receptionen.  

Välkommen! 

 

Bridgekurs  

Bästa Bridge-vänner, 

Vi kör igång en komprimerad kurs av Bättre Bud. En kurs som vänder sig till de som gått A och B eller 
motsvarande. Syftet är att träna budkunskaper och därmed göra budgivningen säkrare, men också ge 
en hel del nya infallsvinklar. 

Start: Fredag 13 april 2018 

Innehåll: Värdera din hand - Vi har trumfstöd - Öppningsbudet 1 NT - Svarshandens första bud 
 Öppningshandens andra bud - Svarshandens andra bud - Inkliv 
 Upplysningsdubbel – Slambudgivning - Spärröppningar 

Avslut:  Fredag 15 juni 2018 
Lektionstid: Klockan 13.00 – 16.00 
Plats: Öregrunds Golfklubb 
Kursledare: Ted Husberg 

• Totalt ett upplägg på 10 gånger till en kostnad av SEK 500:-/deltagare plus 
kostnad för inköp av bok. Minimum tio deltagare krävs för att kursen ska bli av. 

• Kursavgiften betalas i samband med anmälan. SHB 6115 222 805 218.  

• Meddela namn, telefon samt mailadress via SMS till 070-581 62 95 snarast möjligt men senast 5 
april.  

• Vid frågor kontakt Ted 070-534 62 10. 

• Hoppas så många som möjligt kan vara med. Vi ser fram emot att träffa er alla. Ha trevliga 
lektioner och kanske för en del av er kombinera bridgen med golfspel. 

 

Anders Forss 

Klubbkommittén 

 

catfro
Anteckning
Notera att damupptakten är öppen för alla damer, oavsett ålder


