Fr ån Hö gb o G ol f k lubb

Rap p o r t

de ce mb er 2020

f rå n

Höstmötet

Den 24 november hölls klubbens höstmöte på Folkets Hus. Mötet avhandlar val tilll styrelsen och budget för 2021. Mötet
besöktes av 19 deltagare.
Till ordförande omvaldes Per-Ola Grönberg och till styrelseledamöter omvaldes Magnus Holst och Lena Eriksson, som ny
styrelseledamot valdes Ewa Berglund då Ronald Grönberg avsagt sig omval. Golfklubben vill rikta ett stort och hjärtligt tack
till Ronald “Rutte” Grönberg för hans insatser. Först som ledamot i tävlingskommittén 1994 till 1996 och sedan som ordförande i tävlingskommittén sedan 1997 och då även som en del av styrelsen för klubben.

Verksamhetsplan 2021
•
•
•
•

Övergång till hektometersystem med fem alternativa utslagsplatser på 18-hålsbanan och tre alternativa utslagsplatser
på 9-hålsbanan
Påbörja en GEO certifiering av klubben, ett arbete med hållbar utveckling och kvalitetssäkring av vårt miljöarbete med
tydliga hållbarhetsmål som utgår från agenda 2030
Arbeta för att få våra medlemmar mer delaktiga i att uppnå en jämn och hög standard på samtliga 27 golfhål
Utökning av resurser för administration, fastighetsskötsel och golfträning

Årsavgifter 2021
Senior
Veteraner*

5 800
3 500

Veteraner 9-hålsmedlem* 1 500
Non Resident
Studerande 22-29
Junior 18-21
Junior 14-17
Junior 11-13
Junior 0-10
Passiv
9-hålsmedlemmar

2 500
2 500
2 000
1 500
800
0
600
2 500

Familjeavgift

14 000

*Alternativ finns

Motion:
Till mötet hade det inkommit en motion om att ta bort veteranavgiften. Andemeningen
var att med dagens utveckling där klubben om 4 år har närmare 150 veteraner innebär det
en subvention med mer än 600tkr med dagens avgifter vilket kommer att hämma utveckling och behövas för att täcka klubbens kostnader framgent.
Styrelsen tillstyrkte inte motionen men lade fram ett eget förslag där man som veteran har
en subvention om 40% på avgiften och man kan välja på att vara 27- eller 9-hålsmedlem.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
*Det finns en möjlighet för den som vill att efterskänka sitt lån för att få en lägre årsavgift.
Vi har räknat på att man spelar i snitt 5 år som veteran och då gjort följande kalkyl:
Veteran som vill vara fullvärdig medlem och efterskänker sitt lån till klubben betalar årligen: 2 000 kr x 5 år + (ca 6000 kr=efterskänkt lån) = 16 000 kr under 5 år = 3 200 kr per år.
Om man väljer att ha lånet kvar betalar man i snitt minst 3 500 kr per år men då avgiften
regleras i budgeten gissar vi att man i snitt kommer att betala i snitt 3 700 kr per år.
Veteran som väljer att vara 9-hålsmedlem och efterskänker sitt lån till klubben betalar
årligen: 200 kr x 5 år + (6000 kr=efterskänkt lån) = 7 000 kr under 5 år = 1 400 kr per år.
Om man väljer att ha lånet kvar betalar man i snitt minst 1 500 kr per år men då avgiften
regleras i budgeten gissar vi att man i snitt betalar 1 600 kr per år.
Genom att efterskänka lån minskar golfklubbens skuld och detta bidrar till att möjliggöra
finansieringar av framtida utveckling av anläggningen.

Kansliet informerar
-Kansliet är stängt från den 14:e december till den 11.e januari
-Anmäl adressändring och se till att ha aktuell e-postadress registrerad hos klubben för information
-Töm ditt skåp innan årsskiftet, om du vill låta hänglåset sitta kvar, lås inte skåpet utan lås hänglåset i bygeln
Golfshopen
Vi har öppet till den 10:e december dagligen mellan 11-13. Du som vill handla i shopen kan ta kontakt med Mikael
Söderlund via mejl: micke@hogbogk.com så löser vi det under vecka 51.

Vi vill passa på att önska en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År!

