Medlemsinformation nr 1 - 2020 från Öregrunds GK

Datum: 2020-01-29

Klubbchefen har ordet
Britt Jernberg slutar som kanslist
Efter drygt 20 år slutar Britt Jernberg som kanslist den 31 januari. Britt, en trotjänare som varit en
viktig del i klubbens historia och utveckling. Alltid med service i fokus och med en fantastisk förmåga
att se alla medlemmar och gäster.
Kjell Johansson slutar som banchef
Kjell Johansson avslutar sin anställning som banchef den 29 februari.
I dagsläget kommer vår kunniga banpersonal Johan Andersson och Roger Stark ta hand om banan.
De har mångårig kunskap om skötsel av banan.
Vi tackar Kjell för alla dessa år som han har arbetat både som klubbchef och banchef. Kjells passion
har varit vår bana och målet har varit att leverera en riktigt bra bana till våra medlemmar och gäster.
Vi önskar både Britt och Kjell lycka till med livet som pensionär.
/Håkan Sjöberg och Lena Lantz
Välkommen Ulrika Forsberg vår nya ekonomiassistent.
Ulrika Forsberg är vår nya ekonomiassistent och börjar sin tjänst 1 februari.
Ulrika efterträder Britt Jernberg. Ulrika började redan förra året att arbeta i receptionen och shopen,
den värdefulla kunskapen tar hon med sig in i kansliet.
Kansliet kommer att vara bemannad vardagar from 4 feb mellan kl. 8:00 – 15:00, vill du besöka oss
ring innan så vi är på plats.
From 14 april kommer reception och shop att vara öppet vardagar mellan 8:00 – 16:00 tills vi öppnar
banan då vi inför helgöppet.
Varmt välkommen Ulrika
/Lena
Nu pågår planering av både junior- och utbildningsverksamheterna
Under säsongen kommer vi att ha ett utbyte med andra klubbar och att låta juniorerna få chans att
besöka en annan klubb med träning och eventuellt spela 9-hål. Det blir en ny upplevelse och
erfarenhet av hur olika golfbanor är.
Vi kommer att utveckla juniorverksamheten med olika grupper och fortsätta att ge möjlighet till alla
att vara med.
/Peter Pro Andersson

Referat från styrelsemöte den 25 januari
Ekonomisk genomgång
P-G Sjöström gav en information om det preliminära resultatet för 2019.
31 dec. 2019 hade vi 1 132 medlemmar vilket är en ökning med 40 medlemmar.
Likviditeten är per 31/12 2019 förbättrad med 200 tkr jämfört med 31/12 2018 och investeringarna
låg på 412 tkr varav padeltennisen 300 tkr.
Omsättningen blev ”All time high” över 9 miljoner, 381 tkr högre än budget och 1 402 högre än 2018.

Det mest positiva blev försäljning av greenfee, shop etc och lägre kostnader för avskrivningar.
Det mest negativa är kostnader för personal, medlemsavgifter och administration.
Resultatet kommer troligen att bli något lägre än prognos men den slutliga redovisningen sker vid
Vårmötet den 28 mars.
Information från styrelsen
I vårt fortsatta arbete med miljöfrågor blev Håkan Schröder utsedd till miljöansvarig representant
från styrelsen.
2020 års samarbeten med andra golfklubbar i närområdet blev att Upplandsöverenskommelsen, som
redovisas på UGF:s hemsida, ska vi fortsatt vara med i. Dessutom ett fortsatt samarbete med Gävle,
Älvkarleby och Upsala GK. Mer information angående rabatter mm i ett kommande nyhetsbrev.
Öregrunds golfklubb har deltagit i ett möte med 3 andra Roslagsklubbar, Hallstavik GK, Roslagens GK
och Väddö GK. Ett led att öka samarbetet mellan våra klubbar.
Information från anläggning
Se avsnittet Rapport från Bana / anläggning nedan.
Ny restauratör
Vi har skrivit avtal med ny krögare, Ann och Siri Kluaseetho heter damerna som har tagit över och ska
driva restaurangen 2020.
Ny ekonomiassistent
Ulrika Forsberg är ny ekonomiassistent/kanslist efter Britt Jernberg. Ulrika börjar den 1 februari och
kommer att arbeta 75%.

Rapport från Bana / anläggning
Tack vare det milda vädret har vi nu kunnat gräva ner nya dräneringsslangar från bunkrarna på hål 2
och hål 18 för att slippa att de vattenfylls vid regn.
En större slyröjning har gjorts vid hål 4, 7 och 17.
Under hösten och vintern har några tappra frivilliga gjort ett bra jobb med snickeri, målning och
slyröjning så att banan och våra byggnader skall vara finare i vår när golfen drar igång. Jag vill rikta ett
stort tack till alla som ställt upp.
Vi som ansvarar för banan och byggnader har som målsättning att skapa en mer attraktiv golfklubb
och på det viset möjliggöra en trevligare upplevelse för våra medlemmar och gäster, och därmed
också möjliggöra en bättre ekonomi för vår klubb.
Vi vill därför få fler personer som kan ställa upp med frivilligarbete under 2020.
Vår tanke är att skapa några grupper med specifika ansvarsområden med en gruppansvarig för varje
grupp.
De grupper vi tänker oss är följande:
Trimmer och slygruppen

Sköter framförallt trimning av gräs utanför den klippta ruffen. Kan
även innefatta sly- och vassröjning.

Bunkergruppen

Djupkrattning av bunkrar.

Byggruppen

Allmänt underhåll av fastigheterna.

Klubbhusgruppen

Sköter gräs, buskar och plattor, planteringar etc. runt klubbhuset.

Deltagare i respektive grupp kommer att stötta den grupp som för tillfället har störst behov av
resurser.
Arbetsuppgifterna tas fram med 2 - 3 veckors framförhållning av gruppansvariga i samarbete med
banpersonalen.

Planen är att de olika arbetsgrupperna utför arbete en dag i veckan mellan 08.00-12.00.
Vi ser gärna även de som fortfarande är yrkesverksamma i frivilliggrupperna. Därför planeras även ett
kvällspass mellan c:a 18.00-20.00, preliminärt på torsdagar, då framför allt för att få bunkrarna fina
inför helgen.
Är ni intresserade av att vara med kan ni kontakta mig eller Ulf Hemmälin via mail eller telefon.
Peter Larsson:
mail: peter.larsson.1956@icloud.com
tel: 073-262 33 18
Ulf Hemmälin:
mail: ulf.hemmalin@outlook.com
tel: 070-710 68 30
/Peter Larsson

Rapport Marknadskommittén
Sponsorresa Eckerölinjen
Den 10 januari genomfördes årets första sponsorträff som förlagts till Eckerölinjen och en heldag tur
och retur Grisslehamn - Eckerö. På ett stilla Ålandshav med sol och en vårlig känsla samlades gruppen
i konferensrummet Båtsman. Dagens tema var ”Hållbar långsiktig sponsring”.
Kai Johansson presenterade ett tjugotal punkter som klubben arbetar utifrån. I sitt föredrag låg
tonvikten på samhällsnytta, och samarbete mellan näringsliv och föreningsliv i Östhammar.
Dagen avslutades med en härlig lunch där Eckerölinjen serverade ett nytt koncept på temat
”Vardagsbordet”, som just nu serveras i deras restauranger.
Sponsorskapet 2020
I december avslutades vårt första steg med att kontakta samtliga våra sponsorer och
samarbetspartner för 2020. Vi har nu gått in i fas två med att skriva nya avtal för 2020.
Glädjande är att det arbete som gruppen utförde tidigare har resulterat i att de flesta sponsorer
önskar teckna nya avtal. Det är även positivt att vi attraherat nya företag i olika avtalsformer.
Vi räknar med att våra sponsoravtal för innevarande år kommer att vara klara under det första
kvartalet 2020.
Kalendarium Sponsorträffar
Vi har för den kommande säsongen fastställt ett Event & sponsorprogram som syftar till att
tillgodose olika intressen. Aktuella datum för klubbens Event & Sponsorträffar är; 10 januari, 27
mars, 29 maj, 26 juni 28 augusti. Inbjudan till respektive Event kommer att skickas ut till samtliga
sponsorer.

Seniorkommittén
Utifrån den verksamhetsplan som årsmötet i höstas fastställde har vi startat planeringen av alla
programpunkter, tävlingar och aktiviteter som vi ansvarar för. Vi har planerat in våra tävlingar för
Onsdagsgolfen med totalt 17 tävlingar. Detsamma gäller Greenfeerundan med totalt 4 tävlingar, 3
externa tävlingar plus finalspel på vår hemmabana. Vi kommer att anmäla 12 lag till Seriespelet.
Sommargympan Senior Power och golfträningen är även de inplanerade, med andra ord så rullar det
på i gammal god stil med en och annan trevlig nyhet som ökar intresset för vår verksamhet.
Tour Åland Cup Jubileum 2020
För femte året i rad arrangerar vi Tour Åland Cup tillsammans med Sundbergs Busstrafik och
Eckerölinjen. Speldatum är den 27 - 28 juli. Tävlingen omfattar spel på två banor, med hotellvistelse
på Park Alandia hotell. Årets tävling kommer att ha ett extra mervärde då vi en av dagarna kommer
att spela på den helt ombyggda Slottsbanan, en bana som kommer att tillhöra toppskiktet av
golfbanor. Eftersom vi har ett begränsat antal platser bokade, ber vi intresserade redan nu kontakta
Kai Johansson på telefon 070 - 655 29 08 eller mail kai.johansson@yahoo.se.

Rapport från Damkommittén
Damkommittén önskar alla Golfdamer en god fortsättning på 2020 och ser fram emot att ses när
säsongen drar igång. Planerna för 2020 redovisas i ett kommande nyhetsbrev.

Scandinavian Mixed
Golfproffsen från herrtouren och damtouren spelar för första gången mot varandra på samma bana
och slåss om gemensamma prispengar och samma trofé. Som en del av European Tours engagemang
för breddning inom golfen, öppnar Scandinavian Mixed upp tävlingsformatet där vi kommer att se 78
manliga och 78 kvinnliga golfspelare på Bro Hof Slott Golf Club, utanför Stockholm, den 11–14 juni
2020.
Vår klubb har fått förfrågan om vi är intresserade av att ställa upp som funktionärer på tävlingen och
vi har svarat att intresse finns.
Nu vill vi höra med medlemmarna om det finns några som vill ställa upp som funktionär, kontakta
Lena eller Ulrika i reception för att anmäla intresse.

Bridgeresa till Åland
Den 10 - 11 mars åker ett 20-tal av klubbens medlemmar med bridgeintresse till Åland för att spela,
tävla, umgås och ha trevligt under ledning av Liz och Ted Husberg. Vi har tidigare annonserat om
resan, gör det en gång till om det är någon som missat vårt erbjudande. Är du/ni intresserade,
kontakta då omgående liz.husberg@gmail.com eller kai.johansson@yahoo.se

Golfhälsningar från
Anders Fors
Klubbkommittén

