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Julklappsfynda i 
shopen!

Torsdag den 19 december 17.00 – 19.00 är
sista chansen för i år att köpa utrustning och
kläder till riktigt bra priser. Shopen bjuder på
glögg och pepparkakor. VÄLKOMMEN!

Medlemsavgifter för 2020
Under vecka 51 kommer fakturor med nästa års medlemsavgift att börja skickas ut. Sista
betalningsdag är den 31 januari (på fakturan står ett annat datum, men det är den 31/1 som
gäller.) Med MoreGolf-kortet kan du dela upp betalningen på 6 eller 12 månader utan ränta
och betalar bara en delbetalningsavgift på 29 kronor per månad.

Medlemlån och reverser
• Det är glädjande att ett 50-tal medlemmar i höst har efterskänkt sitt medlemslån. Stort tack!

Styrelsen hoppas att flera vill följa efter.
• Som ett tack kan alla medlemmar, som efterskänker lånet, välja mellan att få två greenfee-

biljetter på Lagans GK eller en Smålandsgreenfee. Fullvärdiga medlemmar kan även välja att
få tillbaka 500 kronor.

• För fullvärdiga medlemmar, som inte just nu tänker efterskänka lånet gäller följande: ta med
dig reversen till kansliet för att få den utbytt mot en ny med korrekt belopp.

• På höstmötet beslutades att ändra §13 i stadgarna till: …. efter återlämnande av erhållen
revers, rätt till återbetalning av eventuellt lån till klubben så snart styrelsen finner detta
möjligt. Protokoll från höstmötet och reviderade stadgar finns på websidan.

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.

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Klubben söker ny krögare
Styrelsen har beslutat att ta tillbaka
erbjudandet om förlängt avtal med
Rickard Liljeholm, som varit krögare
på klubben i två år. Arbetet med att
hitta en ersättare inför nästa säsong
har redan påbörjats. Har du några
tips är du välkommen att kontakta
Anneli Roubert.


