
 

 

Hej alla golfvänner! 

Torsdagen den 24 november klockan 19:00 är du hjärtligt välkommen till golfklubbens höstmöte. 

Som vanligt ses vi i klubbhuset för mötesförhandlingar och golfklubben bjuder på kvällsfika. 

De viktigaste frågorna på höstmötet är att genomföra val av styrelse och kommittéer, redovisa 

klubbens ekonomi, sammanfatta golfsäsongen 2016 och presentera planer inför säsongen 2017. 

Samtliga kommittéer har haft bra intensitet på sina aktiviteter under året som gått. Intresset för 

golfen i Mjölby är stort. Golfklubben har utbildat ett antal nya golfare under sommaren och även i år 

kan vi redovisa ett nettotillskott på medlemmar.   

Golfklubbens ekonomi är i balans och vi räknar med ett överskott i år, som är bättre än budget. 

Mer detaljerad information får du på mötet den 24 november. 

Det har inte inkommit några motioner till höstmötet, men självklart är du som medlem välkommen 

att ställa frågor direkt till mig och styrelsen under höstmötet. 

Invintringen av golfbanan pågår för fullt, vinterputtningen har startat och vår duktiga resursgrupp har 

börjat med den årliga översynen av banan och våra byggnader. Efter en lång och härlig golfsommar 

blev det vinter i år också. 

Jag har sagt det förut och säger det igen, golfsäsongen 2016 har varit mycket bra, inte bara för 

Mjölby Golfklubb utan för hela golfsverige. Totalt i Sverige är vi nu 486 631 registrerade golfare. 

Detta innebär att antalet golfare i Sverige har ökat för tredje året i rad. Under årets nio första 

månader spelades 6 400 000 golfronder på svenska golfbanor. Det skall bli mycket spännande att se 

en sammanställning av hela golfåret 2016, både på riksnivå och för oss på Mjölby Golfklubb. Jag lovar 

att återkomma med mer information i senare månadsbrev. Trevligt att vara engagerad i en idrott 

som åter igen är på stark frammarsch. 

Övrig information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se 

Jag kommer på höstmötet den 24 november! Kommer du? 

 

Svinga lugnt 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

