Hej alla golfvänner!
Håller vildsvinsstammen i Östergötland på att växa till ett allvarligt samhällsproblem? Ingen kan med
säkerhet tala om hur många vildsvin det finns i regionen, men alla jag talat med tycker att de är för
många. Jägareförbundet bedömer att det finns över 300 000 vildsvin i Sverige, varav 30 000 i
Östergötland. Vildsvinen har inga naturliga fiender och gynnsamma vintrar gör att stammen växer
kraftigt.
Mjölby Golfklubb har också drabbats av vildsvin. Dessbättre är skadorna begränsade och inga
spelytor har förstörts. För att förhindra ytterligare angrepp har klubben stängslat in i stort sätt hela
golfbanan med elstängsel. Vi räknar med att denna åtgärd ska hålla svinen på avstånd.
Ett stort tack till banpersonalen och frivilliga som med kort varsel, snabbt och proffsigt, fick upp
ytterligare elstängsel mot riksväg 32.
I veckan som gått avslutades klubbens vinterputtning ute i Mantorp. I genomsnitt ett sextiotal damer
och herrar har varje måndag kämpat om äran på klurigt uppbyggda banor. Stämningen har varit
mycket god och detta är en utmärkt aktivitet att hålla ihop golfare också under vinterhalvåret.
När säsongens resultat räknats ihop stod Åke Sandberg som överlägsen vinnare. Stort grattis till Åke!
Årets golfsäsong är nära nu. Redan på lördag, den 30 mars, har vi städdag på klubben. Välkommen till
klubben! Vi behöver hjälp med att städa bort vintern och att skapa en bra finish på anläggningen
inför säsongsstarten. Vi börjar klockan 09:00. Ta med räfsa och kaffekorg. Efter väl genomfört arbete
bjuder Mathias på grillkorv och dricka.
Samtliga golfklubbens kommittéer är nu klara med sina programförklaringar inför sommaren. Jag
lovar att det kommer att bli en mycket spännande golfsäsong 2019. En säsong fylld med golfäventyr
för alla golfare.
Besök oss i klubbhuset eller på hemsidan för mer information om kommittéernas alla aktiviteter och
aktuella datum.
Vid fyra olika tillfällen under mars månad har fler än 120 deltagare varit med och lärt sig mer om
golfens nya regler som träder ikraft från och med 2019.
Du som missade dessa tillfällen kan ladda ner reglerna i mobilen. Den nya regelboken finns som
gratis mobilapp till Android och iPhone. Ladda ner Rules of Golf 2019 så har du reglerna till hands när
säsongen börjar.
På Svenska Golfförbundets Youtube-kanal finns dessutom 24 filmsnuttar som tydligt beskriver de
viktigaste regelnyheterna.

Torsdagen den 11 april klockan 19:00 är du varmt välkommen till golfklubbens vårmöte. Som vanligt
träffas vi i klubbhuset.
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 vårmöte står bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning för det senaste verksamhetsåret, behandling av förslag och motioner samt en allmän
presentation från styrelsen. Dessutom kommer det att finnas utrymme för frågor och eventuella
diskussioner.
Jag ser fram emot ett intressant vårmöte den 11 april!
Övrig information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se
Svinga lugnt – snart är vi på banan igen!
Per Borthen

