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Höstårsmöte söndag 25 november 
 

Välkommen att delta vid klubbens höstårsmöte söndagen den 25 november klockan 10.00. 
Årsmöteshandlingar finns att hämta på hemsidan. Du kan även beställa dessa via epost, skicka en 
epost till info@oregrundsgk.com. 

 

Klart med ny klubbchef 
 

Styrelsen har beslutat att anställa Lena Lantz som ny klubbchef. Hon tillträder den 10 
januari 2019. 

Lena kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef inom Enköpings kommun. 
Hon har erfarenhet av att leda en varierande verksamhet. Genom extern och intern 
samverkan har hon drivit utveckling, optimering och effektivisering i olika 
verksamheter. Hon har god insikt och kunskap i bokföring, redovisning samt 
budgetarbete. Lena är van vid chefsrollen och hon tycker det är viktigt att vara med 

och påverka, att entusiasmera medarbetare och få dem att utvecklas till ett bra team som gör det 
bästa för medlemmar, besökare, sponsorer och styrelse. Lena har god insikt i golfklubben då hon 
varit ledamot i styrelsen i 5 år samt är medlem sen snart 10 år. 

Vi välkomnar Lena till rollen som ny klubbchef för Öregrunds GK 

 

Rapport från styrelsemöten den 3 och 13 oktober 

Styrelsen har haft två möten inom en relativt kort period (3 och 13 oktober). Detta med anledning av 
förberedelser inför höstårsmötet samt rekrytering av ny klubbchef (se ovan). Nedan följer referat 
från bägge mötena avseende övriga punkter. 
 

Dags för ny krögare 
Årets krögare Anneli och Tobias väljer att inte fortsätta driva restaurangen nästa år. Det innebär att 
styrelsen måste försöka finna en ny lösning till nästa år så fort som möjligt. En annons är framtagen 
och har publicerats i UNT, Östra Uppland, Golf Administratörernas Förening (GAF) och på vår 
hemsida. 

 

Klubbtidningen läggs ner 
Styrelsen har nu beslutat att lägga ner klubbtidningen. Frågan diskuterades redan inför 2018 men då 
vi stod inför ett jubileumsår beslöt vi att ha tidningen även i år. Det är en kostsam produktion och 
pengarna bedöms göra bättre nytta inom andra delar av verksamheten. 
 
Shopen 
Lagrets värde är under fortsatt diskussion och den inventering som genomfördes den 30 september 
klargjorde en hel del. Framför allt vet vi nu vilka produkter som finns och Peter har fått städat i 
systemet där alla varor finns inlagda. Efter uppstramning och städning i lagerhantering och 
systeminmatning kan vi få bättre överblick, så inför nästa år tror vi på ett bättre resultat för 
shopen. Personal som ska arbeta i shopen måste få ordentlig utbildning i systemet och systemvård 
och förstå vikten av det. 
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Nya golfregler kommer 2019 
Det kommer nya golfregler 2019. Klubben har anmält intresse till platser på flera olika 
utbildningsnivåer som Upplands Golfförbund erbjuder. Tävlingsledare får information om detta via 
tävlingskommittén. Övriga som är intresserade av de nya reglerna kan skicka ett epostmeddelande 
till info@oregrundsgk.com så kan du deltaga i mån av plats på regelgenomgången på klubben. 
 
Dynamisk prissättning 
Styrelsen diskuterade frågan om dynamisk prissättning. Det innebär att greenfeepriset blir rörligt och 
kan komma att förändras utifrån efterfrågan. Prissättningen justeras efter beläggning vilket gör att 
priset kan bli lägre om det finns många lediga tider. Man får alltså betala det pris som är aktuellt vid 
bokningstillfället. Frågan är intressant men måste förankras med ny klubbchef, då det är något som 
kansliet måste kunna hantera. 
 

Rapport från marknadskommittén 
 

Företagsgruppen 
Sedan slutet av augusti har den nybildade företagsgruppen arbetat med att bygga upp en stabil och 
säker grupp av företagspartner som på olika nivåer vill stödja golfklubben ekonomiskt. 

Gruppen har nu varit aktiv verksamt sedan den 31 augusti då Kai Johansson presenterade delar av 
gruppens koncept för ett 20-tal sponsorer vid sponsordagen. 

Som situationen ser ut i dagsläget har man arbetat fram ett kundregister på 130 företag som 
kommer att utgöra grunden för det kontaktskapande arbetet som nu fortlöper. 

En enkätundersökning på ett begränsat antal nuvarande partners gjordes under första veckan i 
september i syfte att kartlägga hur de såg på sitt nuvarande stöd för klubben samt vilka förändringar 
de önskade. Resultatet ”Nöjd Partner" ligger nu som grund för de olika paketerbjudande som 
presenteras. En av nyheterna som arbetas fram är det Eventprogram som gruppen kommer att 
erbjuda alla företagspartners som tecknar avtal för 2019. 

Arbetet i dagsläget är helt inriktat på att med telefon, e-post och personliga besök bibehålla 
nuvarande partner, bygga förtroende och rekrytera nya lokala företag till klubben. 
Enkätundersökningen som gjordes gör att företagsgruppen även riktar in sitt kontaktskapande arbete 
mot att informera och engagera berörda kommunala avdelningar. 

Det operativa arbetet utförs främst av Kai Johansson som den 20 oktober kunde konstatera att det 
inkommit 5 nya partner och att det ligger 15 avtal klara för presentation och avslut.  

 

Rapport från bana / anläggning 
 

Invintring av bana och anläggning är påbörjad genom djupluftning av greener och tömning av vatten i 

byggnader där vi inte har värme. Tömning av bevattningssystemet med hjälp av tryckluft, justering av 

spridarmunstycken i höjdled görs samtidigt. Vi har även bytt spridarna på hål 1och 17 för bättre 

täckning. Dessutom görs omkoppling vid 1:ans damm för att lättare kunna nyttja dammens tillgångar. 

Från V43 blir det två man som jobbar med anläggningen, både skötsel av banan och att påbörja 

underhåll av utrustning och maskiner. 

Någon utgrävning av dammen vid 12:an blir det inte, däremot röjning och förhoppningsvis justering 

av vallen samt byggnation av ”dammluckor” för reglering av utflödet från densamma under 2019. 

Den 23/10 stängdes hål 10 till 18 på grund av djupluftning av greener, däremot håller vi hål 1 till 9 

öppna så länge vädret tillåter. Tyvärr ser prognosen för kommande period mycket kall ut, så vi får se 

vad som är möjligt. 
 

Seniornytt 
 

Aktiviteterna för verksamhetsåret 2018 är nu helt avklarade. Planeringen för 2019 pågår i detta nu, i 
huvudsak kommer omfattningen av verksamheten nästa år påminna om 2018. 



 

Nytt från Damkommittén 
 

Precis som för seniorerna pågår planeringen för 2019 just nu. Vi återkommer i ett senare nyhetsbrev 
med detaljer. 
 

Golfklubbens höstlotteri 
 

Det finns fortfarande en hel del lotter kvar där två resor till Bandama GC på Gran Canaria är 
toppvinsterna. En sista chans att köpa lotter ges innan årsmötet söndagen den 25 november. 
Dragningen av vinnare sker direkt efter årsmötet. 

 
 

Golfhälsningar från 

Anders Forss 

Klubbkommittén 


