
 

 

 

3 februari, 2020 

 

Tack för mig, 

det är nu enbart några dagar kvar tills jag lämnar över ordförandeklubban till en ny ordförande.  

Jag hoppas att årsmötet går på valberedningens förslag och väljer Lars-Olov Johnsson till min 
efterträdare. Jag har under den tid vi arbetat tillsammans i styrelsen kommit att uppskatta Lasse som 
en klok och sansad person. 

Under mina två år som ordförande har jag varit med om en del ”duster” men även mycket positivt. Att 
gå in i ett styrelsearbete med ambitionen att förändra i enlighet med de i Vision 50/50-arbetet 
identifierade förbättringsområdena har visat sig vara helt annat än enkelt. När man skall omsätta ord 
och mål till handling stöter man på motstånd från olika – och ibland oväntat – håll. Att verka i en 
demokratisk förening där organisationen till stor del består av ideella krafter gör det inte lätt då man 
skall förändra strukturer och befogenheter. Det går sällan att ”peka med hela handen” i dessa 
situationer. När motpartens främsta argument är ”så har vi aldrig gjort / så har vi alltid gjort” kan det 
lätt kännas som om man kört fast i packisen. 

Det som jag är mest nöjd med under mina två ordförandeår är 

- Styrelsen antog under 2018 en uppdaterad version av klubbens arbetsordning vilken bör kunna 
vara till stor hjälp i det fortsatta styrelse-och kommittéarbetet.  

- Vi har med hjälp av Pierre Fulke påbörjat renovering av våra bunkrar. Vidare har vi fortsatt att 
renovera vissa tees. På uppdrag har Pierre även tagit fram förslag till en ny masterplan för hela 
vår anläggning. Planen innehåller flera nya och intressanta idéer. Det gäller inte minst området 
kring klubbhuset och träningsområdena. Dock måste de flesta föreslagna åtgärderna anstå tills 
klubbens ekonomiska förutsättningar förbättrats. Jag bedömer att hela ”paketet” skulle kosta 
en bra bit över 3 mkr. 

- Vi har låtit göra en teknisk översyn av våra byggnader, vilken tyvärr avslöjade vissa allvarliga 
brister och eftersatt underhåll. Under 2019 har vi dock åtgärdat de mest akuta sakerna – t ex 
elsystemen och vissa fasadarbeten samt ommålning av klubbhus och kansli. 

- Vi har påbörjat en uppsnyggning av klubbhusområdet och parkering inklusive gångvägar. 
- Vi har under 2019 beslutat att tillämpa konceptet ”årsarbetstid” samt slutfört fackliga 

förhandlingar gällande införandet. Idén innebär att vi kommer att ha planerad varierande 
veckoarbetstid under året. T ex kommer vår banpersonal ha fler veckoarbetstimmar under 
växtsäsongen utan att det skall ses som ”övertid”. Vår arbetsgivarorganisation Gröna 
tillhandahåller ett bra planeringsverktyg som även säkerställer att vi håller oss inom gällande 
regelverk för dygns- resp. veckovila. 

- Vi fick ett bakslag under sommaren 2019 då Andreas Burman valde att ”byta spår” och påbörja 
en utbildning till lokförare. Jag är dock glad över att vi lyckades landa en tränarlösning för 
hösten i samarbete med Golfstore i Vetlanda. Inför 2020 har vi fått erbjudande om fortsatt – 
och delvis utökat – samarbete. Det är dock upp till den nya styrelsen/ klubbledningen att 
slutföra upphandlingen. 

De utmaningar som kvarstår att lösa inför framtiden är främst 

- Medlemsantalet är fortsatt svagt. Vi är långt från målet 900 medlemmar, vilket är den nivå vi 
bör ligga på för att ha ekonomi som tillåter att vi kan utveckla vår anläggning och verksamhet 
i den omfattning som vi eftersträvar. Vi har en stabil nivå bland de övre åldersgrupperna men 



 

har tappat ibland medelålders och juniorer. Vi måste bli bättre på rekrytering och att behålla 
nya medlemmar – det gäller inte minst på damsidan. Detta problem är dock inte unikt för vår 
klubb utan gäller hela Golfsverige. Smålandsdistriktet tappade 800 medlemmar under 2019 – 
det motsvarar underlaget för en hel golfklubb av EGK`s storlek. 

- Vår förmåga att attrahera nya och behålla etablerade medlemmar är svagt. Lösningen på detta 
problem är enligt mitt förmenande starkt knutit till ett attraktivt klubbliv. Vi har redan idag en 
bra golfbana men ett medlemskap i EGK måste erbjuda något mer för att vi skall vara 
konkurrenskraftiga. Här utgör en trevlig restaurang med meny och öppettider som är 
golfanpassade ett väsentligt inslag. Även ett attraktivt och kategorianpassat tävlingsprogram 
utgör en viktig komponent för att integrera nya medlemmar i gemenskapen. Vidare bör 
klubbhuset och dess omgivning utvecklas så att vi kan erbjuda fler aktiviteter än ”bara golf”. 
Andra klubbar – inte minst i utlandet – erbjuder paddeltennis, biljard, bridgebord, 
utomhusgym, boule, lekpark för mindre barn, etc. 

- Alltför många upplever att golfen har för stora ”entrébarriärer” – det är svårt att lära sig spelet, 
utrustningen är dyr, det tar för mycket tid och inte minst är det svårt att komma in i 
”golfgemenskapen”.  Här måste vi bli bättre på att ta hand om våra nya medlemmar. Vi kanske 
skall arrangera ”bakluckeloppis” där vi medlemmar säljer våra begagnade utrustningar till nya 
golfare. Vi bör även etablera ett faddersystem som säkerställer att vi tar hand om våra nya 
medlemmar. 
 

En fundering inför framtiden? 

Om inte medlemsutvecklingen går i rätt riktning och takt kan det eventuellt bli nödvändigt att inleda 
ett mer direkt samarbete med någon / några våra grannklubbar genom att bilda ett gemensamt 
driftsbolag. Det borde medföra moms- och stordriftsfördelar samt att vi kan dela på vissa ”dyra 
kompetenser” – t ex klubbchef, administration, head greenkeeper och tränarstab. Jag bedömer att 
ingen av våra grannklubbar har behov av alla dessa spetskompetenser på heltid utan dessa personer 
borde kunna fördela sin tid mellan klubbarna efter att behov uppstår. Det finns idag flera goda exempel 
på liknande etablerade samarbeten i golfsverige. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka alla styrelsekollegor, anställda och kommittéledamöter för ett utmanande 
och stimulerande samarbete under dessa två år. Vidare önskar jag såväl den nya styrelsen som vår 
nyrekryterade klubbchef lycka till i det fortsatta arbetet med att utveckla vår golfklubb. 

Jag ser fram emot att se er alla på golfbanan i sommar. 

 

Bästa hälsningar, 

Hans Ljung 

Avgående ordförande EGK 


