
 

 

 

 

 
       Nyhetsbrev 5-2016 
 
 

Tack för ännu ett härligt golfår! 

 

 
 
 
2016 börjar närma sig sitt slut och snart kan vi blicka fram emot golfsäsongen 2017. 
 
 
Hemsidan 
Under året har vi arbetat intensivt med att etablera en ny hemsida samt komma igång 
med fler åtgärder kopplade till utvecklingsplanen. Vi tar till oss av den återkoppling som 
har inkommit från er medlemmar och under kommande verksamhetsår ska vi försöka bli 
bättre på att kontinuerligt informera kring de arbeten som pågår på vår bana och inom 
styrelsens verksamhetsområden.  
 
 



 

 

 

 

Padeltennis 
Via samarbete med Uppsala Padelcenter etablerades en bana för padeltennis. Klubben 
fick en del intäkter utan att behöva investera någonting. Detta bidrog till att fler 
människor kom ut till vår bana som kanske annars inte besökt en golfklubb. Vi ser fram 
emot att fortsätta samarbetet även under säsongen 2017. 
 
Wilmas på golfbanan 
Glädjande kan vi se fram emot att Lena och Niclas vill driva vår restaurang och kiosk 
även under kommande säsong. Säsongen 2016 var deras första och vi kan inte annat 
än tacka för all god mat, gott bröd och goda bakelser som mötte oss i restaurangen före 
och efter våra golfrundor.  
 
Golfbanan 
Arbetet med att slutföra ombyggnadsarbetena ute på golfbanan ligger just nu nere i 
väntan på att marken skall frysa till. När detta har skett så kommer vi bl.a. att slutföra 
dräneringsarbetet med att lägga en ny dräneringsledning ca. 300 meter från hål 18;s 
greenområde ner till dammen. Vidare väntar vi på att kunna starta upp arbetet med att 
rensa dammen bakom greenområdet på hål 1,3 och 17. 

 
Bridgekurs på golfklubben  
I vår är det dags för B-kursen från Nya Bridge Skolan, vilken anses vara bridgens 
”bibel”. Kursen bygger på grunderna i A kursen, så där är det en repetition, men med 
många viktiga och spännande tillägg såsom bekantskapen med herrarna Stayman, 
Stenberg och Blackwood. För de som spelat bridge tidigare i livet eller har bra kortvana 
är denna kurs utmärkt.  
Efter genomgångna 11 veckor vågar vi lova ett antal mycket bra bridgespelare, fullt 
kompetenta att spela bridge. 
En förutsättning för att kunna köra kursen är minst tolv deltagare, alltså tre bord. För 
bästa möjliga planering vill vi därför att ni kommer tillbaka till oss om ni är intresserade 
och meddelar vilket av nedanstående två alternativ som passar er bäst. 
 
Alt I:  Start 20 april   Avslutning 15 juni  Måndag klockan 10.30-13.30 
Alt II:  Start 20 april   Avslutning 15 juni  Torsdag klockan 18.00-21.00 
 
Plats:  Öregrunds Golfklubb 
Kursledare: Ted Husberg 
Avgift:  1 100 kronor inkl. kurslitteratur 
Anmälan:  Snarast men senast 23 januari. Skicka till ted@industriprocess.se  

eller 070-534 62 10 
 
MYCKET VÄLKOMNA TILL EN RESA IN I BRIDGENS UNDERBARA VÄRLD! 
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Rapport från Årsmötet den 26 november 
Ordförande Sture Holmgren hälsade 31 medlemmar välkomna till höstens årsmöte.  
En genomgång gjordes av verksamhetsplan med kommentarer till vissa delar av 
kommittéernas kommande verksamhet samt informerade om antalet spelrätter i 
respektive spelrättskategori. 
 
Ekonomi - Budget 2017 
På årsmötet presenterades styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter för 2017 
som jämte verksamhetsplanen fastställdes på årsmötet 
 
För att kunna uppnå de ekonomiska målen och genomföra förslaget till verksamhetsplan 
framhölls bland annat nedanstående viktiga ambitioner och förhållanden som bakgrund: 

 Hejda den nedåtgående trenden vad gäller medlemsantalet genom införandet av 
nya medlemskategorier 

 Nyrekrytering av Klubbchef/Greenkeeper 

 Genomförande av utvecklingsplanen för banan i den takt ekonomin tillåter 
 
Investeringar som planeras 2017: 

 Banan enligt utvecklingsplan, färdigställande maskinhall, tak till spolplatta, 
uppställningsplats för golfbilar och ombyggnation av kök.  

 
 
Nya medlemsformer  

 
Familjemedlemskap 
Inför säsongen 2017 införs en ny medlemskategori som kallas för Familjemedlemskap. 
Det gäller för två föräldrar och juniorer till och med 21 år som är mantalsskrivna på 
samma adress. Kostnaden för medlemskapet är 11 000 kr säsongen 2017. 
 
Medlemskap yngre seniorer 
Inför säsongen 2017 införs en ny medlemskategori som kallas för ”Yngre seniorer 22-25 
år”. Den innebär att årsavgiften är 2 900 kr säsongen 2017 om du är 22-25 år. 
 
Förändring i medlemskap seniorer +80 år 
På årsmötet beslutades att ta bort begränsningen i medlemskapet seniorer +80 år som 
innebar att spel endast fick ske efter klockan 12.00 på vardagar. Nu innebär 
medlemsformen +80 år till summan 3 300 kr obegränsat med spel. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Avgifter inför 2017 
 

 
 
Inkomna motioner och styrelsens förslag 

 Stadgeändring bland annat rörande antal ledamöter i styrelsen, hantering av 
ärenden till årsmöte samt sammansättning av styrelsen beslutades enligt 
styrelsens förslag. 

 En motion om medlemsvård och nyrekrytering beslutades att genomföra. 
Styrelsen kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan. 

 Motion om husvagnsparkering avslogs då det ej finns skäl för investeringen i 
dagens läge. 

 
Styrelse och suppleanter 2017 
Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter antogs och fick följande 
sammansättning: 
 
Till ordförande i styrelsen nyval av Sture Holmgren. 
 
Styrelsen består av följande ledamöter: Lennart Jakobsson, Håkan Sjöberg, Per 
Landberg, Lena Lantz, Ulrika Forsberg, Anders Olofsson, Catharina Frostner och 
Christina Ellesjö-Eriksson 
 
Till suppleanter på ett år valdes: Anders Forss och Stefan Widén 
 
 



 

 

 

 

Valberedning 2017 
Janolof Lundholm, Catarina Ek och Göran Ekblom valdes till valberedning för 2017 där 
Janolof är ordförande och sammankallande. 
 
 

Styrelsen och all personal vill genom Nyhetsbrevet tacka er alla för det gångna 
året och önskar er en riktig 
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