
 

 

 

19 feb, 2019 

Tack för förnyat förtroende. 

Vid årsmötet den gångna helgen, då 50-talet medlemmar deltog, invaldes några nya medlemmar i 
styrelsen. Vidare omvaldes Claes Öster på två år samt jag själv som ordförande för ett år.  

Nya i styrelsen för två år är 

- Åsa Gustafsson (välrenommerad förbundsdomare och medlem i Ban-kom) 
- Henrik Bjarnbäck (f d styrelsemedlem som nu återfått ”blodad tand”) 
- Joel Borefors (erfarenhet av ledande positioner i andra klubbar) 

Som nya suppleanter för ett år invaldes 

- Maddelena Lago  
- Mia Hagström 
- Lars-Olov Johansson 

I styrelsen kvarstår Anna-Lena Asplund och Mikael Wärnbring ytterligare 1 år - förhoppningsvis flera 
år då de båda är kloka och rejäla styrelsekamrater. 

Vid det konstituerande styrelsemötet samma dag beslöts bl a att vi likt tidigare kommer att ha två vice 
ordföranden. Under 2019 kommer Anna-Lena Asplund och Claes Öster besätta denna funktion. 

Jag känner att ovanstående ”laguppställning” kommer att utgöra ett bra team med kompetenser som 
kompletterar varandra väl, vilket kommer att behövas för att fortsätta klubbens utveckling. 

 

Förutom de sedvanliga formella beslutsärendena för ett årsmöte så hade vi ”Övriga frågor”. Här  
diskuterades främst beslutet att avverka den ek som står 75 meter till vänster framför röd tee på hål 
1, vilket jag informerat om i mitt föregående ordförandebrev. Efter bra diskussioner gällande sakfrågan 
konstaterades att denna typ av frågor skall beslutas i styrelsen och sålunda ankommer det på den nya 
styrelsen överta den fortsatta hanteringen. 

 

Årsavgifter 2019 

På årsmötet beslutades om höjning av årsavgifter på nedanstående sätt 

- Full avgift höjs från 5.300:- till 5.500:- 
- Flexmedlemskap  höjs från 3.000:- till 3.100:- 

Övriga avgifter är oförändrade. 

 

Med anledning av dessa höjningar vill jag påpeka att våra avgifter är ”billiga” i jämförelse med våra 
grannklubbar om vi även inkluderar förekommande städavgifter. Dessutom har grannklubbarna s k 
spelrätter av varierande storlek – vilka, om de inte köpts, måste hyras för 500:- per år – och då utgör 
en tillkommande kostnad utöver årsavgiften. 

 

 



 

 

Nytt verksamhetsår 

Vårförberedelserna har redan satts igång på banan för att säkerställa en så god och tidig öppning som 
möjligt.  

Som sagts i verksamhetsplanen för 2019 så har vi bl a nedanstående aktiviteter som vi avser genomföra 
i den mån vår ekonomi tillåter. Vissa delar är dock högre prioriterade med hänsyn till säkerhetsas-
pekten. 

- Renovering av delar i elsystemen 
- Utbyte av murkna vindskivor på vissa byggnader 
- Påbörja fasadmålning på klubbhus och ekonomibyggnader 
- Vidare kommer vi att utvärdera gjorda bunkerarbeten och därefter fortsätta detta projekt 
- Fortsätta tee-renoveringar 
- Renovering av våra ”grusplaner” samt vägar 

 

TÄKO arbetar med ett intressant tävlingsprogram för säsongen, vilket innehåller en del nya grepp. Mer 
vill jag inte avslöja – ni får invänta publicering. Att jag lyfter fram tävlingar beror på att denna del av 
klubbverksamheten har stor bärighet på klubblivet i stort men även utgör en viktig del i integreringen 
av nya medlemmar. 

Bland sommarens tävlingar ingår en hemmamatch för vårt serielag (Lag-SM div 2, Herrar) och denna 
spelas på Skedhult 19 - 20 juli. Som det ser ut idag så behöver vi förstärka tävlingskansliet med ett antal 
funktionärer för att säkerställa ett arrangemang och värdskap som vi som klubb kan vara stolta över. 
Intresserade kan snarast anmäla sig till Kansliet så att vi tillsammans kan planera bemanning och 
inskolning i de olika funktionerna. Själv kommer jag att försöka ställa upp då jag av erfarenhet vet att 
detta arbete är både tacksamt och trevligt. Vidare är det inte minst lärorikt då det annars är sällan ”vi 
hackers”, på så nära håll, får uppleva duktiga golfare attackera vår bana. 

Då jag nu är inne på en ”raggningsrunda” så vill jag passa på att annonsera att vi saknar medarbetare 
till flera av våra andra kommittéer. Även här vore det bra om intresserade anmäler intresse. Som jag 
sagt tidigare: ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”. 

 

Bästa golfhälsningar, 

Hans Ljung 

Ordf. EGK 


