
Hej alla golfvänner! 

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett 

vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång och vårmöte hålls före april månads utgång. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, 

styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall 

presenteras för årsmötet, som också fattar beslut. 

Av praktiska skäl och för att få en bra struktur i klubbens arbete, delas frågor som skall behandlas och 

beslutas upp i ett höst- respektive vårmöte. 

Torsdagen den 30 november klockan 19:00 är du hjärtligt välkommen till golfklubbens höstmöte. 

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

På föredragningslistan för klubbens höstmöte står bland annat ekonomisk redovisning, val av 

styrelseordförande, ledamöter till styrelsen och ordförande till klubbens olika kommittéer. 

Styrelsen kommer också att göra en sammanfattning av golfsäsongen 2017 och presentera en ny 

verksamhetsplan för perioden 2018 – 2020. 

Intresset för golfen i Mjölby är fortfarande stort. Golfklubben har utbildat ett antal nya golfare under 

sommaren och även i år kan vi redovisa ett nettotillskott på medlemmar. Samtliga kommittéer har 

haft bra intensitet på sina aktiviteter under året och det har varit högt tryck på hela vår anläggning.   

Med tanke på att golfverksamheten på vår klubb har expanderat kraftigt de senaste åren, samtidigt 

som det finns stora krav och förväntningar inför framtiden, har vi nu kommit till ett läge där det är 

nödvändigt att se över och förstärka vår organisation. Detta gäller både anställd personal och alla 

som hjälper till ideellt på klubben. Mer information om detta kommer självklart på höstmötet. 

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. 

På höstmötet passar vi också på att dela ut utmärkelser till alla lyckliga vinnare i årets KM-tävlingar. 

Tyvärr har golfklubben återigen drabbats av vildsvin. Vid nattliga besök har vildsvinen bökat upp 

stora områden på hål 12, 13 och 17. För första gången har svinen dessutom gett sig på en green, 

nämligen på hål nummer 14. Skadorna kommer att repareras omgående och en förstudie har 

påbörjats för att reda ut hur vi bäst kan skydda oss för framtida angrepp. 

Trevligt att konstatera att golfen i Sverige ökar för fjärde året i rad. Nära en halv miljon aktiva 

golfmedlemskap fanns registrerade i golfens IT-system vid den senaste medlemsräkningen den 15 

oktober. Totalt 491 768 medlemskap innebär att nästan var tjugonde svensk spelar golf. 

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

Jag kommer på höstmötet den 30 november! Kommer du? 

Svinga lugnt 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

