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Rapport från Höstårsmötet söndagen den 25 november 
 

Höstmötet inleddes med att ordförande Sture Holmgren hälsade alla välkomna. Det var en väldigt 
stor uppslutning av medlemmar, totalt var det 58 personer som kom, väldigt roligt. 

 
Nya klubbchefen Lena Lantz presenterade sig.  
 
 
Val av ordförande och ledamöter till styrelse 

• Till ny ordförande valdes Håkan Sjöberg. 

• Till ledamöter för 2 år valdes Per-Gunnar Sjöström, Ulla Bergström-Johansson och Lars-Johan 
Eriksson samtliga nyval samt Christina Ellesjö-Eriksson omval 

• Till suppleanter för 1 år valdes Hans Classon och Peter Larsson båda nyval samt Stefan Widén 
omval 

Sture Holmgren berättade om verksamhetsplanerna för varje kommitté som därefter fastställdes av 
årsmötet. 

Lennart Jakobsson berättade om ekonomin, att den är ansträngd efter bl.a. en extrem torr sommar, 
turbulens i administrationen och lägre försäljning i shopen. 

Årsmötet beslutade om höjda avgifter för 2019 

• Seniorer aktiva med 150 kr till 5 100 kr. 

• Seniorer +80 år med 100 kr till 3 400 kr 

• Yngre seniorer 22 – 25 år med 100 kr till 3 000 kr 

• Korthålsbana med 100 kr till 1 300 kr 

• Familjemedlemskap 2 föräldrar och juniorer tom 21 år skrivna på samma adress, med 300 kr 
till 11 300 kr 

 
Inkomna motioner 
En motion hade inkommit från Sten Kvarfordh gällande ändring av speldag för seniorgolfen. 
Efter diskussion och röstning beslutade årsmötet att det även under 2019 kommer att vara seniorgolf 
på onsdagar med kanonstart. 
 

Nya golfregler 
Under övrigt berättade Sture Holmgren och Håkan Sjöberg om de ändrade reglerna som träder i kraft 
1 januari 2019. Klubben kommer att anordna flera utbildningstillfällen under våren för medlemmar, 
mer information kommer via nyhetsbrev, hemsida och Facebook. 
 

Restaurangen 
Styrelsen har träffat en person som är intresserad av att driva restaurangen och förhandlingarna 
fortsätter, styrelsen hoppas att kunna presentera en lösning inom snar framtid. 
 

Rapport från marknadskommittén 
 

Företagsgruppen 
Arbetet med att kontakta och samla så många samarbetspartner som möjligt är nu inne på sin 
åttonde vecka.  Arbetet som genomförts har inneburit att bygga upp och registrera tänkbara 
partners. På olika sätt skapa kontakt och bygga förtroende för klubbens arbete och behovet av ett  



 

näringslivsstöd till vår verksamhet. 

Vi har under inledningen lagt tid till personliga möten, lyssnat på företagens behov och krav på 
samarbete, tillsammans se nyttan för företaget och klubben i vårt samhälle.  
Detta har idag resulterat i att företagsgruppen levererat ut 55 kontraktsförslag till det lokala och 
regionala näringslivet. 

Kontraktsförslagen som företagen får innehåller flera spännande och betydelsefulla nyheter, vi 
presenterar vårt engagemang och den bredd vi har på vår verksamhet.  

Företagsgruppen har även presenterat ett väl genomarbetat eventprogram som av alla partners 
tagits emot på ett positivt sätt där hela golfsäsongen är uppbokad med skiftande aktiviteter som 
stärker samarbetet oss emellan. 

Just nu och en tid framåt är arbetet fokuserat på att hämta hem och få avslut på de kontrakt som 
ligger ute hos våra företagspartner för 2019. 
 
 

Rapport från bana / anläggning 
 

Arbetet som utförs efter banans stängning är bland annat: 

• Nedplockning av maskiner för att byta slitna delar, tvättning och service av utrustning  

• Översyn av greenerna med hänsyn till avrinning genom hålpipning för att undvika 
vattensamling i svackor vid snösmältning och regn. Svampbekämpning har skett två gånger 
på samtliga greener denna månad, och kommer att fortsätta så länge det fuktiga vädret 
håller i sig. 

• Slyröjning  

• Tömning och renblåsning av samtliga vattenledningar för att undvika frysskador 

• Eklöven blåses bort från klippta ytor för att undvika mögel i gräset 
 

Vi kan konstatera att vattennivåerna fortfarande är extremt låga i våra dammar vid hål 8. 

 

Golfklubbens höstlotteri 
 

Vid höstårsmötet drogs de fem vinnande numren på klubbens höstlotteri. De vinnande numren blev: 

1:a pris, vistelse för en person på Bandama GC värd 8 000 kr, gick till Gul lott nr. 67, okänd vinnare 
2:a pris, vistelse för en person på Bandama GC värd 8 000 kr, vann Lennart Jakobsson 
3:e pris, pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Göran Ekblom 
4:e pris, pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Gul lott med nr 80 okänd vinnare. 
5:e pris, pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Sören Olsson 

Ni som har vunnit kontakta Anders Forss Mobil: 070-654 33 80 eller via mejl 
anders.forss99@gmail.com 

Stort grattis till alla vinnare! 

 

Bridgeresa till Åland den 20-21 februari 
 

Den 20 - 21 februari arrangerar vi en Bridgeresa tillsammans med Eckerölinjen.  
Resan omfattar två dagar med övernattning och bridgespel på Park Hotel i Mariehamn. 
Intresseanmälan och komplett information vad gäller program och kostnader får du genom 
att kontakta Liz Husberg på telefon 070-5816295 eller mail liz.husberg@gmail.com 

Välkommen med din intresseanmälan! 
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JULÖPPET på klubben den 15-16 december 
 

 

 

Erbjudande från Strand Golf & Fritid i Östhammar 
Två nya Sports Coach simulatorer där man både kan spela banor, träna på range/inspel eller bara öva 
på svingen. Simulatorerna fungerar både för vänster- och högerspelare.  
Som medlem i Öregrunds golfklubb betalar du 200 kr per timma (ordinarie pris 
250 kr). Strands lämnar även 10% rabatt till alla ÖGK’s medlemmar som vill 
teckna årsavgift på Strand Golf & Fritid Östhammar, telefon 070-9460567 
Prova på erbjudande - Strands bjuder på en gratis omgång, läs mera om detta på 
www.strandsgolf.com  
Välkomna! 
 

 

Golfhälsningar från 

Anders Forss 

Klubbkommittén 

http://www.strandsgolf.com/

