Hej alla golfvänner!
Lördagen den 3 november spelade jag förmodligen årets sista golfrunda på hedbanan i Motala.
Tio grader varmt, strålande sol och lätt bris från Vättern. Vädermässigt var förutsättningarna perfekta
för höstgolf.
Med tanke på den sena säsongen var banan i utomordentligt gott skick. Härliga mjuka fairways och
förhållandevis snabba greener. Dessutom gick golfen riktigt bra!
Jag upplever att golfsäsongen på våra breddgrader håller på att bli längre och längre. De flesta
klubbar i vårt distrikt öppnade golfbanorna med sommargreener i början av april. En snabb koll på
nätet bekräftar att flera klubbar fortfarande har öppet med sommargreener trots att vi är framme i
mitten av november.
Är det så här vi kommer att påverkas av klimatförändringarna? Golfsäsong i Norden som varar året
om.
Samtidigt får vi alarmerande rapporter där golfbanor i Sydeuropa, på grund av extremt varma somrar
förvandlas till ökenområden.
Tanken är både kittlande och skrämmande. Trevligt för oss golfare i Norden. Men hur kommer
klimatet att påverka våra liv i övrigt?
Torsdagen den 29 november klockan 19:00 är du hjärtligt välkommen till golfklubbens höstmöte.
Som vanligt ses vi i klubbhuset för mötesförhandlingar och golfklubben bjuder på kvällsfika.
Vi ska inte diskutera klimatproblematiken, men det finns många andra intressanta frågor på agendan.
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.

På föredragningslistan för klubbens höstmöte står bland annat ekonomisk redovisning, val av
styrelseordförande, ledamöter till styrelsen och ordförande till klubbens olika kommittéer.
Under mötet kommer klubbens ledning dessutom att ge information om:
•
•
•
•
•

Säsongen som gått
Medlemsenkäten Players 1st
Pågående och nya projekt
Tankar om golfsäsongen 2019
Visioner om framtiden

Jag ser fram emot spännande diskussioner på höstmötet!
Övrig information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se
Jag kommer på höstmötet den 29 november! Kommer du?

Svinga lugnt
Per Borthen
Ordförande

