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Restaurangen får en ny krögare från 1 april!
Styrelsen har ett glädjande besked, vi har
kontrakterat en krögare, som heter Rickard
Liljeholm. Redan hösten 2016 hade vi kontakt med
Rickard, men av olika anledningar gick det inte att få
till ett avtal då. Rickard är 52 år och har arbetat som
kock på flera restauranger i Malmö. Avtalet löper på
ett år och förnyas därefter om båda parter så önskar.
I nästa nummer av Nya Lagandan kommer en
presentation av Rickard och hans visioner.
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Rätt uppgifter i medlemsregistret?
Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta. Annars får du t.ex. ingen bekräftelse på
starttider, tävlingsanmälan, medlemsutskick via mail, kallelse till möten etc. Behöver du hjälp,
kontakta kansliet på klubben.
Gå in på Min Golf/Mina sidor/Inställningar/Mina uppgifter. Kontrollera och rätta, om något är fel.

Nya medarbetare - och en ny kassör
Johanna Roubert kommer att börja jobba
deltid i reception, shop och cafeteria.
Peter Ekenberg är heltidsanställd som
banarbetare/mekaniker från den 1 april.
Peter är en erfaren golfare och mångårig
medlem i klubben. – En välkommen för-
stärkning, säger greenkeeper Jonny Karlsson.
Tyvärr slutade tre erfarna medarbetare inför
denna säsong, kvar är endast ”Bugge”
Gunnarsson och jag själv i nuläget. Vi jobbar
med att hitta ersättare.
Catarina Sandahl går in som kassör i klubben,
vilket är mycket glädjande. Klubben har
saknat en kassör under 2017..

Johanna Peter
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Städning av klubbhuset
Klubben behöver hjälp av någon/några som kan
städa klubbhuset under säsongen. Känner du
någon som du tror kan vara intresserad? Kontakta
vår klubbchef, Thomas Wester 070-9212131

Vårmöte den 22 mars
Välkommen till Garvaren 

kl. 18.30 

Rickard



Nytt samarbete med Lydinge Resort
Vi har startat ett samarbete med en golfklubb i Helsingborg som 
heter Lydinge Resort som öppnar ett nytt golfhotell med relax i april.
Som medlem i Lagans GK erhåller du 100:-/rabatt per person på alla 
deras paket vid bokning innan 31/3. Klicka på länken för information 
och bokning

Golfpaket på Lydinge Resort

http://lydinge.com/boka/boka-golfpaket/

