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Corona ställer till det för klubbens verksamhet
• Vårmötet den 26 mars 18.30 på Garvaren ändras till ett digitalt möte. Du kan deltaga 

hemifrån genom telefonuppkoppling. Ring till 08-55775577 slå in kod 2026. Alla 
handlingar kommer att finnas för nedladdning på hemsidan. 

• Klubbhuset är stängt tills vidare. Du kan ringa på de öppettider som anges på hemsidan. 
Det går bra att mejla till info@lagansgk.se så svarar vi som fort vi kan. 

• Damernas och oldboys upptaktsmöten är inställda.  

Kick-off mötet den 15 mars
Tyvärr så blev det inte så många som förväntat på mötet i rådande Corona tider. Men de som
deltog hade bra samtal och ”gofika”, tack, Citygross i Ljungby.
Syftet med mötet var att tillsammans se till att vi kan ha en fin golfbana i Lagan där vi kan
spela golf varje dag om vi så önskar och en väl fungerande klubb.
Det är viktigt att alla är delaktiga i arbetet med handlingsplaner som grund för arbete mot vår
nya vision:

Lagans Golfklubb skall vara det naturliga valet för gemensamt
idrottsutövande, där alla kan engagera sig.

Under mötet presenterade ordföranden Annelie Roubert övergripande målsättningar och
verksamhetsplanen för 2020. Tankar och idéer angående våra handlingsplaner diskuterade
flitigt av deltagarna. På nästa sida finns information om verksamhetsplanen för 2020.

Grattis alla medlemmar i Lagans GK
Framförallt ni som åker något av följande bilmärken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA och
Volkswagen transportbilar.
Genom ett samarbete med Atteviks får ni förmåner på service och reparationer. Vid köp av en
ny eller begagnad bil får du ett presentkort som kan användas i golfshopen på klubben. Golf-
Id skall användas som bevis på medlemskapet. Har du några frågor, kontakta Thomas Wester
(LGK) eller Stefan Wallberg (Atteviks).

Protokoll kommer inte att publiceras på hemsidan
Rekommendationerna från Svenska Golfförbundet är att man inte lägger ut klubbens
styrelseprotokoll offentligt. Vi kommer att se till att alla medlemmar får ut viktigt information
via Nya Laganandan och våra digitala kanaler.

Städdagar 28 mars och 4 april
Våren närmar sig och det är dags för den årliga städningen
för att få klubbhus och banan i fint skick. Vi har planerat att
ha  städdag av klubbhus och utemiljön  den 28 mars
och städdag av banan den 4 april.

Vid båda tillfällen så träffas vi utanför klubbhuset
klockan 08.30 och vi jobbar 12.00. Vi hoppas att så 
många som möjligt vill ställa upp och hjälpa till.

Stödsådd på 8:ans green ifjol

mailto:info@lagansgk.se
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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.

Övergripande målsättningar 2020
• En positiv medlemsutveckling – nettoökning med 30 medlemmar.
• Aktivt arbeta med att förbättra klubbens ekonomi. 
• Erbjuda en bana med hög kvalitet och ett välkomnande intryck av anläggningen. 
• Stärka klubbkänslan genom gruppaktiviteter så som träning, tävling, kommittéarbeten och 

olika typer av evenemang
• Säkerställa idrottsklubbens framtid genom en aktiv juniorverksamhet och bra stöd för utveckling 

för nya och gamla golfare.
• Samarbeta med krögare, föreningar, kommuner och näringsliv genom gemensamma aktiviteter 

och att erbjuda anläggningen som träffpunkt. 
• Stärka Lagans Golfklubbs varumärke, bl.a. genom att mer frekvent synas i media mm. 

Verksamhetsplan 2020
• Budgeterade handlingsplaner för att nå målen 2020
• Banutveckling – Ideella grupper, städdagar mm 
• Nettoökning 30 medlemmar  
• Golfträning - Utvecklingstrappa inkluderande alla medlemmar
• Evenemangskalender - Utmaningar för alla golfare
• Kanslifunktionen, fastighetsskötsel – service/välkomnande
• Ställplatser för husbilar - sponsorer runt E4:ansträckningen… 
• Stärkt varumärke - aktiviteter i våra kommunikationskanaler, ibland tillsammans med externa 

samarbetspartners. 
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