Högbo GK styrelse är tacksam att medlemmar engagerar sig i klubbens finansiering och vi vill tacka
Gunnar Sandegård för hans motion. Styrelsen tillstyrker inte motionen utan lämnar istället
följande förslag:
Styrelsens förslag till avgifter år 2021 för veteraner (80 år eller äldre):
- Fullvärdigt medlemskap 27-hål = 3 500 kr (ordinarie avgiftsförslag 2021 är 5 800 kr)
- 9-hålsmedlemskap 2021 är 1 500 kr (ordinarie avgiftsförslag 2021 är 2 500 kr)
Dessa avgifter ska regleras från år till år som klubbens övriga avgifter.
Ny valmöjlighet
Som veteran kan den som har ett skuldebrev välja att återskänka sitt skuldebrev till klubben, då
kommer avgiften för fullvärdigt medlemskap att vara 2 000 kr/år och för 9-hålsmedlemskap 200 kr/år
så länge man vill/kan spela i klubben, avgiften kommer aldrig att höjas. Veteran som är 9hålsmedlem och vill spela på 18-hålsbanan betalar samma greenfee som övriga 9-hålsmedlemmar.
Bakgrund till styrelsens förslag:
Det är mycket glädjande att golfen bidrar till friskvård och vi ser att utvecklingen av antalet veteraner
bara ökar i klubben och i golf Sverige. Tanken när veteranavgiften kom till (efter en motion från en
medlem) var nog inte att klubben skulle ha 75 aktiva veteraner 2021 och 72 till inom 4 år.
Tittar man på siffran 150 veteraner som med dagens avgifter subventioneras med ca 4 500 kr så
innebär det en möjlig intäkt för klubben på nästan 700 000:-. Vi tror oss dock veta att alla inte skulle
spela till samma årsavgift som en senior idag utan ett visst frånfall skulle ske.
Dock är det en stor peng som subventioneras som skulle kunna bidra till att utveckla anläggningen
för de äldre med bättre vägar, trappor vid tees, fler golfbilar och fler alternativa tees. Undersökningar
säger att fler blir kvar längre om man anpassar banan till en vikande slaglängd med åldern.
Vi ser därför att en subvention av avgiften är ok när man uppnår åldern 80 år men nivån måste vara
mer balanserad än idag varför en subvention om 40 % är vårt förslag.
Vi ger också möjlighet för den som vill efterskänka sitt lån 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 över 5 år:
2 000 kr x 5 år + (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 över 5 år:
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.
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