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Det ekonomiska läget i Lagans Golfklubb
År 2017 gav ett nollresultat, 2018 kommer att ge ett underskott och även budgeten

för nästa år pekar tyvärr på ett svagt resultat. Det är ohållbart att driva en

verksamhet med underskott över flera år. Förklaringen till situationen kan enkelt

uttryckas i att intäkterna är för låga och kostnaderna för höga.

Intäkterna i år har minskat jämfört med 2017 för medlemsavgifter, greenfee och

sponsring. Klubben har haft ökade kostnader för bl.a. personal och underhåll av

maskinparken jämfört med 2017. En mer detaljerad redovisning kommer att ges på

höstmötet den 22 november.

För att ”vända på skutan” krävs ett antal åtgärder. En är att få fler medlemmar

engagerade i klubbens verksamhet. Redan idag är det många som frivilligt ställer

upp i kommittéer, med arbete på bana och byggnader - och i styrelsen. Under

kommande säsong finns ytterligare ett par områden där vi gemensamt måste

hjälpas åt. Insatser som positivt kommer att påverka klubbens ekonomi.

Aktiviteter där din hjälp behövs 
1. Pay & Play banan / Stora rangen

Dessa anläggningar är obevakade och betalning sker utan kontroll. Spelar man på

P&P utan att betala? Plockas bollar på rangen istället för att betala för hinkar i

automaten? Används rangebollar vid spel på P&P – eller 18-hålsbanan?

Styrelsen vill få bättre uppföljning av verksamheten här genom en regelbunden

närvaro av P&P-värdar. Schemalagda kontroller för 2019 planeras, med två

personer som finns på plats ett par timmar varje gång. Samtidigt kan klubben få

intäkter genom att t.ex. sälja ”riktiga” bollar och andra tillbehör. Det finns också

möjlighet att informera om grönt kort och spel på stora banan, som

förhoppningsvis kan resultera i nya medlemmar.



2. Golfvärdar

Till nästa säsong behövs ett antal frivilliga som kan hjälpa till två helger varje

månad under säsongen, preliminärt april-oktober. Arbetet innebär att två personer

finns på klubben lördag och/eller söndag under ordinarie öppettider för att hjälpa

besökare, svara i telefon, ta betalt för greenfee, uthyrning av bilar/vagnar och

försäljning i shopen. Avsikten är att avlasta ordinarie personal.

3. Medlemsrekrytering

Klubben har plats för många fler medlemmar! Hur kan vi få fler intresserade i att

börja spela golf? Hur behåller vi våra befintliga medlemmar, framförallt de som är

nya i klubben? Styrelsen önskar att fler kvinnor och juniorer börjar spela golf, hur

når vi dessa målgrupper? Alla goda idéer välkomnas. Vill du vara med och jobba

tillsammans med klubbchefen i denna viktiga uppgift?

Vad passar dig bäst?
Inför 2019 måste klubben få igång aktiviteterna 1–3 enligt ovan, och vi måste

hjälpas åt! Det kan vara du som spelar ofta eller sällan, är dam, oldboys eller

junior, du som tävlar eller spelar sällskapsrundor, herrar som är med i någon av

”ligorna” eller i elitlaget. Jobbet kan göras på dagtid, kvällstid eller helger. Alla kan

vara med och göra en insats, ju flera vi blir desto mindre arbete för var och en.

Meddela klubbchefen Thomas Wester att du vill ställa upp. Ange i vilken/vilka

grupper du helst vill medverka och vilken tid i veckan som passar bäst. Ett

arbetsschema kommer att göras i god tid före säsongen, så att man kan boka in i

sin egen kalender. Inför 2019 blir det en gemensam kick-off och en genomgång av

arbetsuppgifterna, då grupperna även får en möjlighet att träffas och diskutera

igenom hur man bäst lägger upp arbetet.

Kontakta: thomas.wester@lagansgk.se telefon 0372-304 50

Tack på förhand för att du är med och ställer upp!

Lagan den 14 november 2018,

Styrelsen i Lagans Golfklubb
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