Höststämma med stark framtidstro
Årets höststämma hölls traditionsenligt på Alla helgons dag den 3 november i klubbhuset.
Ett 60-tal medlemmar fanns på plats när Michael Sterner för sista gången i egenskap av ordföranden
hälsade välkommen. Till ordförande för stämman valdes en tidigare ordförande, Roland Mattson
med Pamela Pernald som sekreterare.

Innan förhandlingarna inleddes hedrade Roland Mattson Lars-Eric Greens minne genom en tyst
minut. Lars-Eric som gick bort tidigare under hösten deltog under 10 år i styrelsearbetet i klubben,
varav sex år som ordförande.
Härefter redogjorde Michael Sterner för verksamhetsplanen för år 2019.
Det nya klubbhuset fungerar bra och hotellverksamheten har haft ett bokningsläge väl överstigande
budget. Det finns dock fortfarande ett behov att konsolidera verksamheten och att anpassa driften
av den nya anläggningen så att de olika enheterna banan, klubbhus med hotell, proverksamhet och
restaurang fungerar tillsammans på ett bra sätt. Målsättningen är att förbättra inom de områden där
det är möjligt. Trots att koncentrationen legat på att färdigställa klubbhuset har vår course manager
och hans team åstadkommit en finish på banan som trots den långa och svåra torrperioden varit väl i
klass med tidigare år. Vår plan är att banan under 2019 skall vara lika bra eller bättre än vad den varit
under den säsong som nu går mot sitt slut. Vi har i princip investeringsstopp men det finns en
Masterplan för bana och anläggning som skall följas.

Åke Rönnblom informerade om de arbeten som under året kommer att genomföras på banan.

Nyligen sändes en enkät till medlemmarna med frågor kring hur man upplever klubben. Även
greenfee gäster har fortlöpande efter att besökt oss fått frågor som sedan redovisas i Svenskt
Golfindex.
Ulf Svensson redogjorde för resultaten av dessa enkäter. Det råder en stor samstämmighet såväl
beträffande medlemmarnas såväl som gästerna uppfattning. Glädjande är att såväl banan som
hotellet får väldigt fina omdömen. För övrigt är det större spridning mellan bra och inte så bra. Det
största missnöjet utgörs av stundtals alltför långa speltider. Redovisningen finns att läsa på
hemsidan.

Vår nya kassör sedan förra stämman, Hanna Stranne, kommenterade den föreslagna budgeten. I
förslaget ingick en höjning av medlemsavgiften med 300 kr.
Från medlemshåll fanns förslag på höjning av medlemsavgiften med ytterligare 1 000 kr. Roland
Matsson ställde förslagen mot varandra. Föga överraskande vann styrelsen förslag.
Därefter var det dags att ställa fråga om fastställande av verksamhetsplan och budget. Stämman
godkände enhälligt styrelsens förslag.

Valberedningens sammankallande, Henrik Roderhult, tillsammans med Linda Palle Thorsen och Rune
Jonsson hade gjort ett bra arbete och presenterade förslag på två nya styrelseledamöter. Bruno
Hedlund som ny ordförande på ett år och Mikael Rung som ledamot på två år. Båda röstades

enhälligt in. Bruno som f n vistas utomlands kunde inte delta på stämman men medverkade via
Skype.

Den avgående styrelseordföranden, Michael Sterner, uppvaktades med blommor och vänliga ord
från Roland Mattsson. Härefter avslutades stämman.

