
 

 

 

 

15 okt, 2019 

 

Vi har haft ett par styrelsemöten sedan föregående ordförandebrev och det har hänt en del under 
tiden. Jag går därför direkt på den viktigaste händelsen – restaurangen: 

 

Restaurangen – Matlådan 

Då vi fick resultaten från den Players 1st-enkät som gjordes under september blev det uppenbart att 
vi medlemmar och våra gäster inte var nöjda med golfrestaurangens kvalitet, service eller öppettider. 
Jag och Anna-Lena hade därför på styrelsens uppdrag ett möte med Matlådan för att diskutera hur vi 
inför nästa säsong kan förbättra situationen. 

Under mötet blev det uppenbart att EGK och Matlådan inte hade samsyn på en del punkter och att det 
skulle bli svårt att komma till en lösning som motsvarade båda parters förväntningar. Matlådan – 
representerade av Malin och Calle – föreslog då att det bästa vore att parterna avbröt samarbetet. Vi 
enades därför om att Matlådan disponerar lokalerna fram till årsskiftet och att parterna därefter skiljs 
åt i samförstånd. 

 

Framtidsgruppen 

Som tidigare meddelats har vi inom styrelsen tillsatt en ”Framtidsgrupp” med uppgift att utarbeta ett 
förslag till hur EGK´s organisation skall se ut framöver. Detta arbete startades främst p g a att vår 
Golfchef slutat sin anställning samt att vi inom några år har ett par pensionsavgångar. Då restaurang-
frågan nu dykt upp så ingår även detta område i ”projektet”. 

Framtidsgruppen har haft ett antal möten och ett par tänkbara scenarier börjar utkristalliseras men 
några slutliga beslut är ännu inte tagna. Det är som alltid flera olika faktorer som måste vägas in och vi 
alla måste se realistiskt på vad EGK kan göra och vad våra medlemmar är beredda att ”betala för” – 
hur är efterfrågan på tränarkapacitet, vilket restaurangutbud önskas, vilken receptionsservice behövs 
e t c.  

Styrelsen ber därför att få återkomma med mer information då vi har ett slutligt förslag. 

 

Vidare måste vi se över hur vi säkerställer en bra medlemsvård och rekrytering av såväl nya 
medlemmar som sponsorer. I detta sammanhang är – utöver ovan nämnda faktorer – även 
tävlingsverksamheten av väsentlig betydelse. Min erfarenhet är att det är genom att deltaga i tävlingar 
som man lär känna nya spelkamrater och även utvecklar sitt eget spel genom att ”se och lära från 
andra än de i min vanliga fyr-boll”. Tyvärr verkar det som om våra medlemmar har för stor ”respekt” 
för ordet tävling och kanske tycker att det är för pretentiöst att anmäla sig till en tävling. Jag menar att 



 

man kan likna en klubbtävling i golf med ett ”motionslopp” i skidor – konstigare behöver det inte vara 
– där såväl elit som motionärer deltar och blir inlottade i grupper med liknande spelstandard. 

 

Brrrr – hösten är här  

Säsongen lider mot sitt slut och vi har påbörjat ”invintringen” av vår bana och anläggning. Hur länge vi 
har greener öppna för spel beslutar vår banchef Thomas och hans beslut grundar sig på såväl 
väderförutsättningar som personalkapacitet.  

Ibland får jag synpunkter på att vi stänger greenerna ”för tidigt” – ett stängningsbeslut är inte helt 
enkelt då det är avhängigt flera faktorer. Vi måste t ex stänga ner vår bevattningsanläggning så att 
ventilerna hinner ”torka” innan nattkylan kommer, annars riskerar vi att ventilerna fryser sönder. 
Vidare måste vi även hinna preparera våra gräsytor innan vintern för att säkerställa att vi har en bra 
bana tidigt på våren. Jag hoppas att ni alla har förståelse och respekt för tidsåtgången för vinterför-
beredelserna och inser att en bra ”invintring” är en förutsättning för en fin ”vårbana”.  

 

Ordförandeposten 

Jag vill här passa på att informera att jag tagit beslutet att inte ställa upp för omval vid kommande 
årsmöte. Det är under stor vånda som jag har ”förhandlat med mig själv” om jag vill fortsätta i 
styrelsearbetet eller ej.  

Jag har dock kommit fram till att jag vill omfördela min tid och prioritera mina närstående, min hälsa 
samt under de kommande åren satsa på min egen golf för att förhoppningsvis återfå spelglädjen då 
jag 2020 blir ”rookie” i H70-klassen. 

Jag har tidigare meddelat såväl Valberedningen som styrelsekollegorna mitt beslut. Har ni några förslag 
till ny ordförande eller styrelsemedlemmar så tror jag att Ylva Ferm och Anders Ruthér i 
Valberedningen vore tacksamma. 

 

Bästa hälsningar, 

Hans Ljung 

Ordf. EGK 


