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Vårinfo 2023
N yheter  från Högbo G olfk lubb

Högbo GK
mars 2023

Hur mår vi?
Vi har fortsattt en god likviditet 
på banken men den minskade 
med ca 1,2mkr under 2022.  
vad berodde detta på? 
 
Vi investerande planenligt för 
drygt 600tkr mer än vi skrev av, 
vi gjorde ett minusresultat på 
400tkr och vi återbetalade lån för 
150tkr.

Vi har haft ett par år tidigare 
där vår likviditet stigit så vi ville 
satsa mer 2022 men här måste vi 
följa upp framtida utveckling så 
att våra intäkter balanserar upp 
kostnaderna.

I dessa tider är det svårt, nästan omöjligt att överse intäkts-
utvecklingen av medlemskap, greenfeespel & företagsrelaterade 
intäkter för golfklubben. Omvärldsläget påverkar alla med höga priser, 
hög inflation, höjda räntor med mera. Om vi genomlyser  vår ekonomi 
och ser vilka pareringar vi kan göra vid olika scenarion gällande 
klubbens ekonomiska utveckling redan nu ökar chansen att lyckas.

Likviditet 221231: 300%
Likviditet 211231 340%

Soliditet 221231   35%
Soliditet 211231   37%Vi ser hela tiden löpande över vår ekonomi och vilka åtgärder som finns 

att vidta för att göra dessa i tid och påverka utfallet.  Om vi tittar på vår 
likviditet kan vi också se vad den ger oss för utrymme gällande årets 
resultat och hur det påverkar vår betalningsförmåga.
Vi är nu i början på mars och så här långt ser vi att avgifterna på minGolf 
har gjort att vi redan fått in 3mkr av budgeterade 6,7mkr i medlemsintäkter 
trots att betaldatum är 31 mars.  Frågan man bör ställa sig är “hur många 
av våra 1600 medlemmar har missat att deras avgifter ligger på minGolf?” 
så här behöver vi alla hjälpas åt att informera. 
Vi kontaktar för fullt klubbens sponsorer och hittills går det bra men visst 
märks det att det är andra tider där det råder mer försiktighet än tidigare.
Gällande greenfeespel så kan vi bara gissa men vi känner att vi varit 
ganska försiktiga i vår budgetering, de signaler som finns söderifrån säger 
att det bokas mycket greenfeespelande inför säsongstarten.

Ekonomi
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Elstöd

Vad är viktigast för oss 2023

Om vi ser på medlemsrelaterade intäk-
ter så kommer vi först i början av april 
att veta hur många som inte betalt  men 
vi vet därmed inte om de tänker betala 
eller ej så här måste vi kontakta dessa 
medlemmar för att få klarhet.  
Reklamrelaterade intäkter, här har vi bra 
koll i april medan intäkt för greenfee har 
vi inte en aning om.  
Vi tyckte att vi var lite försiktiga när 
vi sänkte greenfeeintäkter i budgeten 
men vi vet redan nu att vi förmodligen 
kommer att ha en tuff säsongsstart 
med isbildning på banan. Kommer 
golfspelarens privatekonomi att påverka 
greenfeespelandet och i så fall i vilken 
utsträckning, vem vet? 

Vi kommer att satsa fullt ut på vår nya 
Masterplan vilken vi ser kommer att ge 
en helt ny spelupplevelse. Sedan gäller 
det att marknadsföra detta till medlem-
mar och gäster på bästa tänkbara 
sätt där vi kommer att behöva våra 
medlemmars hjälp.  
Vår största tillgång är golfbanan och 
det är också banans attraktivitet 
som kommer att vara avgörande för 
hur vi lyckas. Vårt mål är att skapa 
en bana som är så intressant och 
rolig som möjligt för så många som 
möjligt. Den ska vara utmanande för 
den duktige medan den inte ska vara 
för svår för medelgolgfaren

Nya medlemmar 
Vi vet att vår 50/50 kampanj 2019 
där vi släppte 50 fullvärdiga medlem-
skap och 50 9-hålsmedlemskap till 
halva priset tog slut på ett dygn!! 
Detta har vi med oss i början på april 
och om vi tappat medlemmar så 
kommer vi att agera. 

Nybörjare 
Vi måste bli mer synliga gällande  
nybörjarkurser och kommer att an-
nonsera mer för att få nya golfare. 

Sedan blir vårt program för att ta 
hand om våra nya golfare viktigt för 
oss så att vi behåller de som börjar 
spela.

Nya medlemskap 
Det kanske framöver blir verklighet 
att ta fram medlemskap som t.ex. 
innehålller 10 ronder, 20 ronder, 
obegränsat spel.  
Det pågår idag pilotprojekt på 
några klubbar som tittar på nya 
avgiftsmodeller vilket är intressant.

Klubbens stora intäkter består av medlemsavgifter som står för ca. 70% 
av intäkterna. greenfeeintäkterna står för ca. 15% och reklamförsäljning/
företagsgolf står för ca.10% och övrigt såsom skåp, tävling, Golfhäften, 
golfbilar etc. står för ca. 5%. 
Därmed är vi sårbara vad gäller antalet medlemmar i klubben där 100 
medlemmar som slutar kan vara ett bortfall på drygt 500tkr.

Vilka åtgärder  
tar vi till vid  
behov och när

1 LÖPANDE UPPFÖLJNING INTÄKTER

2 LÖPANDE UPPFÖLJNING KOSTNADER

3 FÄRDIG ÅTGÄRDSPLAN

4 MEDVETENHET BERÖRDA PARTER

5 AGERA I TID

Kan vi skapa mer 
intäkter?

Vi vet att vi får ca 140tkr i elstöd 
som är en bra buffert då vi inte 
vet vart våra elpriser under året 
tar vägen.

Golfbanan prioriteras och 
åtgärder görs i enlighet med 
Masterplanen. 
Våra medlemmar ska känna 
stolthet för klubben och känna till 
vad som pågår i klubben genom 
transparens och löpande dialoger. 
Se vad vi kan sluta att göra  utan 
att det påverkar alltför mycket om 
vi känner att vi måste.

Bidrag

Vi tittar på om det finns bidrag 
att få till vår verksamhet till 
exempel för genomförande av 
delar av Masterplanen vilket 
håller ner vår kostnad.  
Det kan finnas rekryteringsstöd 
för att locka nya golfare med 
mera.
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Våra stora kostnader är personal 
4400tkr och kostnader för bana 
och fastigheter 3000tkr.
Gällande personal behöver vi ha 
en kompetent kärna medarbetare 
och nu när vi vill satsa nytt med 
masterplanen så behövs resurser.  
Vi har bestämt att vi ska höja kom-
petensen bland vår personal så 
att alla har en större förståelse för 
betydelsen av banskötsel.  
Vi ska utbilda i hur man sätter 
upp banan med flaggplaceringar 
& teemarkeringar, var gör vi av 

gräsklipp, hur samspelar vi med 
golfarna med mera. Vi har också 
bestämt att vi ska införa ett system 
där vi visar var flaggan står på 
green, kort, mitten eller lång med 
hjälp av vimpel på flaggstången.
Gällande bana & fastigheter så 
gör vi allt vi kan för att hålla ner 
kostnader men det är väldigt 
stora kostnadsökningar på det 
mesta som vi inte rår över och vi 
kan bara hoppas att bränsle- och 
elpriser blir lägre än 2022. 

Vilka åtgärder görs vi för att spara 
in på kostnader?
Vi har stängt ner värme i klubbhus, 
shop och studio, stängt ner kylar, 
kylrum och frysrum helt över 
vintern. Vi har sett över värmen 
i personalbyggnad, maskinhall, 
kansli och har inte lampor/datorer 
som står på i onödan. 
Vi har dragit ner vissa kommitté- 
kostnader där till exempel se-
riespelet herrar förlagts i Hofors så 
vi slipper boendekostnader.

Vår restaurang kommer att i år att 
drivas av Ferzan Mehmeti & Farko 
Becirovic som tar över bolaget 
efter Maroun. 
Vi vill passa på att tacka Maroun 
för det tre åren på klubben och 
vi kommer forsatt att träffa på 
honom både på Mulligans och 
Lillpuben. 
 
 

Ferzan&Farko har mycket idéer 
om att driva restaurangen och 
Ferzan har erfarenhet av att han 
ett par år drivit golfrestaurang på 
Sollefteå golfklubb. 
I dagsläget är allt ganska nytt 
men Ferzan&Farko kommer att 
presentera sig på årsmötet och vi 
kommer tillbaka med en närmare 
presentation i Golfnyheter från 
klubben.

Kostnader för klubben

Nytt i restaurangen
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Alla som deltar på någon av städdagarna kommer att bli inbjudna 
att spela en lagtävling en söndag i slutet på maj.  
Vi kommer att bjuda på lunch och prisbord som tack till alla er 
som deltar på städdagar. Se det här som ett tillfälle att boka in 
datum i kalendern så kommer vi tillbaka med inbjudan och öppnar 
upp för anmälan via minGolf så att vi kan planera arbetsinsatser 
efter hur många anmälningar vi får.

Gör dig redo med Golfhäftet när banorna äntligen har börjat öppna! Med Golfhäftet får du spela över 1250 banor i 
Europa till halv green fee och med PLUS kan du besöka dina favoriter igen utan att behöva betala mer.  
Se till att slå till redan nu och säkra upp en massa golf för resten av året! Du betalar endast 595:- för Golfhäftet 
och just nu ingår PLUS värde 200:- (ord pris 795:-).  
Med PLUS kan du besöka många av Golfhäftet-banorna igen för spel till halv greenfee på klubbarnas utvalda 
PLUS-tider. Besök dina favoritbanor igen och spara ännu mer pengar på greenfee!

Nya rutiner för fakturan för 2023
Nu hittar du årets faktura på min Golf 
och kan göra ett flertal val på hur du 
vill göra med betalningen.  
När du loggar in på minGolf så ser du 
obetalda avgifter, du kan också välja 
meny och klicka på obetalda avgifter.
Du kan betala fakturan med kort eller 
swish direkt.
Du kan välja att få en faktura från 
Swedbank pay med betaltid 14 dagar.
Du kan dela upp fakturan genom att 
välja kredit hos Swedbank pay och dela 
upp fakturan så många gånger du vill 
med minimibeloppet 5% av totalsum-
man per gång (tillkommer 29: - per 
betalning). 
 
Mer information hittar du på vår 
hemsida på www.hogbogk.com under 
länken medlemmar. 
 
Har du funderinga så kontaktar du oss 
på telefon 026-215372 eller via mejl: 
info@hogbogk.comVi kommer att behöva din hjälp med att städa upp efter 

vinterns stora trädgallring varför vi kommer att ordna 
städdagar den 15:e och 22:a april mellan 9-13.

Städdagar 2023
“save the date”

Köp Golfhäftet på klubben
så får klubben en del  av  
intäkten från ditt köp.
Beställ via webbformulär 
på vår hemsida:
www.hogbogk.com


