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Nya tunneln tar form
Så har jag troligen gått den sista golfrundan för säsongen på den västra 
delen av banan. Det blev en birdie på 14: onde. Det hålpipade, ny dressade 
och vattnade underlaget hindrade inte långputten från att gå i hålet och 
inte Peters kembehandling heller. 
Dick har meddelat att den västra delen av tunneln monteras klar i slutet av 
v 45 och fyllning läggs runt om i v 46, sedan läggs asfalt på vägbanan i vecka 
47. Därefter monteras den östra delen av tunneln från v 48. Det betyder att 
den befintliga gamla tunneln stängs senast mitten av v45 och den nya 
tunneln öppnas efter nyår. 
En lite större arbetsgrupp är igång för att projektera våra ”Skyltfönster” 
utmed E4:an för marknadsföring inte bara av oss själva som klubb, utan 
också av kommun och näringsliv. Gruppen samordnas nu av Anders N och 
Tomas Wi. Vi har också projektplan på gång för lättskötta planteringar vid 
tunnelområdet under ledning av vår egen trädgårdsmästare Mattias. 
Det betyder också att sommargreenerna stängs den 2 november men hålen 
på östra sidan om E4:an kan spelas med vintergreener så länge vi inte har 
frost och snö.

Mest aktivitet är det i restaurangen nu
Restaurangen hade idag mer än 40 matgäster på lunchen, Corona säkrat 
och fördelat på 2,5 timma. Vi har bestämt oss för att driva restaurangen 
även 2021 och förhoppningsvis ännu längre. Nu ger reklamen i postlådorna 
och den goda maten, effekt på antalet besökare.
Boka den 10 november för förfest till nobelmiddagen, med Cava och Tapas-
delikatesser kl 17-19:00 och den 10 december för lyxigt glöggmingel och 
julklappserbjudande i shopen. Restaurangen tar jul och nyårsledigt och 
öppnar igen efter Trettonhelgen. Styrelsen tänker sig en ledamot i styrelsen 
med ansvar för restaurangkommitté 2021.

Kansli och Shop
Kansliet håller inte öppet varje dag längre och bemannas endast få timmar de dagar vi håller öppet. Rekrytering av 
klubbledare pågår och vi har fått in flera intressanta ansökningar.
Shopen har haft riktigt bra försäljning under året men fortfarande finns chans att fynda, nu till riktigt bra priser för
oss medlemmar i vår egen shop.

Fastighetskommittén har gjort inventeringsjobb…
Pelle och Janne har inventerat behovet av reparationer/åtgärder på våra fastigheter och kommit fram till att 
underhållet är mycket eftersatt, främst pga. brist på resurser. Nu har de hjälp med plåtläggning på taket på stora 
klubbhuset och byte av vindskivor mot väster, är inplanerat bl.a. Fler ideella välkomnas att hjälpa till för att göra 
nödvändiga åtgärder och en grupp behövs för att kontinuerligt vårda ytorna runt klubbhuset, nästa år.
Under utredning ligger också flera större investeringsprojekt så som solcellspaneler på taken, el-laddstolpar på 
parkeringen mm.
På styrelsemötet i november kommer underlag från inventeringen att prioriteras och kostnadsberäknas. Budget för 
ändamålet kommer att avsättas separat 2021.
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Höstmötet förbereds
Styrelsens förslag till avgifter, verksamhetsplan och där tillhörande 
budgetförslag 2021, förbereds nu. 

SGF´s prioriterade område och SmGdf ´s verksamhetsplan 2021 
har vi lyssnat till och styrelsen har efter egna konferenstimmar och 
med inkomna medlemsförslag, kommit fram till följande 
övergripande målsättningar för verksamhetsår 2021: 

- Rekrytera nya och behålla redan medlemmar, genom att aktivt arbeta för att stödja golfutveckling och
intresset för föreningen.

- Ta det färdigställda nya tunnelområdet i bruk.
- Erbjuda spelfält av hög kvalitet och standard likt spelsäsong 2019 --2020.
- Stärka klubbkänslan genom verksamheter som träning, tävling, kommittéarbeten och evenemang

tillsammans med klubbens egen restaurang.
- Följa Folkhälsomyndighetens råd om att undvika smittspridning i samhället.
- Fortsätta ha generösa öppettider och bra personlig service i kansli/shop.
- Stärka varumärket och vara lyhörda för utlåtanden i medlems- och gästundersökningar.
- Främja samarbetet med Riksförbundet (RF/SISU), andra föreningar, kommuner och näringsliv.
- Digitalisera rutiner för golfspel och aktivt kommunicera händelser i klubben på hemsidan,
medlemsutskick och i sociala media. 

Kallelsen till höstmötet kommer i dagarna, anmälan krävs för att delta i digitalt möte. Handlingar finns 
tillgängliga på hemsidan och i klubbhuset from nästa vecka. 
Valberedningens förslag kommer också att finnas tillgängligt, med medlemmar beredda att bidra. 

Det är kul att jobba TILLSAMMANS, särskilt när ekonomin går bra (troligen flera hundra tusen plus) och vi kan 
ta kliv från förvaltning till utveckling av det vi gillar mest ”Världen bästa idrott för alla”.

Väl mött!
Anneli Roubert
Ordförande
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