Hej alla golfvänner!
Torsdagen den 28 november hade golfklubben sitt höstmöte. Ett sextital medlemmar var på plats i
klubbhuset för att lyssna på och få information från styrelsen och golfklubbens ledning. Nedan följer
en kort resumé från höstmötet.
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Det har varit en bra golfsäsong med gynnsamt väder och fullt med aktiviteter både på
golfbanan och i klubbhuset.
Under säsongen har det spelats cirka 28 000 golfrundor på Mjölby Golfklubb och med
följande fördelning:
Medlemmar
19 800 ronder
Alliansen
3 900 ronder
Övriga greenfeegäster
4 300 ronder
Golfklubbens egna medlemmar spelade totalt 4 000 golfrundor hos våra tre alliansklubbar.
Mjölby Golfklubb har 1 265 medlemmar varav 995 med fullvärdigt medlemskap.
Klubbens ekonomi är i balans och kommer att lämna ett överskott i nivå med vad som har
budgeterats.
Vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte den 27 april utsågs Mjölby Golfklubb till årets
miljöklubb.
Samtliga kommittéer har förtjänstfullt genomfört väl genomarbetade aktiviteter under
säsongen.
Golfklubben har med dam- och herrlag deltagit i olika seriespel.
Under året har det byggts en svingstudio för träning, utprovning av utrustning, lektioner och
andra event.
I svingstudion har installerats en golfsimulator som mot avgift möjliggör spel och träning
inomhus hela vintern.
Den nya golfslingan på 4 200 meter har tagits i bruk och också slopats för
handicapsgrundande ronder för damer och juniorer.
Renoveringsarbetet med vårt bevattningssystem har fortsatt under året och nu är de första
nio hålen klara.
Vår fantastiska resursgrupp, som består av både damer och herrar, har gjort ett gediget
arbete under säsongen. Inte minst när det gäller renoveringen av bevattningssystemet. Utan
era insatser skulle det vara svårt att bibehålla den höga finish vi har på vår anläggning. Detta
gäller både byggnader och banan.
Val av styrelse och kommittéordförande genomfördes.
Golfklubbens styrelse 2020
Per Borthen, ordförande
Gert Lövgren, vice ordförande
Hans Abrahamsson
Kjell Bäck
Tomas Carlson
Camilla Dahlström
Mikael Leek
Catrine Ottosson
Viktoria Schedin, (adjungerad)
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Golfklubbens kommittéer 2020
Dam: Maria Peterson
HCP/regel: Torgny Asp
Junior: Anders Nilsson
Miljö: Gert Lövgren
Oldboys: Lars Åke Karlsson
Tävling: Mats Ottosson
Golfklubbens revisor: Lars-Erik Sällin
Valberedningens ordförande: Barbro T Karlsson
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På förslag från styrelsen beslutade höstmötet att höja klubbens medlemsavgifter med
100 kronor samt att införa en serviceavgift på 250 kronor.
Under senare år har styrelsen noterat ett minskat intresse för ideellt arbete på golfklubben.
Om kvalitet och god servicenivå ska kunna bibehållas krävs resurser antingen i form av
frivilliga eller ekonomiska medel.
De flesta klubbar i distriktet har redan idag en städavgift som vi väljer att kalla serviceavgift.
Klubbens medlemmar som väljer att hjälpa till på städdagar, i resursgruppen, som
klubbvärdar eller i kommittéer kommer att få tillbaka 250 kronor i form av en voucher som
gäller som betalning i klubbens shop eller restaurang.
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På höstmötet diskuterades klubbens planer inför verksamhetsåret 2020. Det är styrelsens
och höstmötets absoluta ambition att Mjölby Golfklubb skall fortsätta att utvecklas i positiv
riktning. Mjölby Golfklubb skall erbjuda en golfanläggning och en service som får medlemmar
och gäster att trivas och gärna komma tillbaka till.
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Golfklubbens verksamhetsplan inför säsongen 2020 bygger bland annat på följande
strategier:
En ekonomi i balans
Samarbetet inom alliansen fortsätter som tidigare (fyra klubbar ingår i samarbetet)
Se över tillgängligheten på golfbanan
Kommittéer med programinnehåll som attraherar medlemmar och gäster.
Golfveckan vecka 29.
Fortsatt utveckling av skötselplanen för golfbanan.
Fortsatt samarbete med Vadstena Golfklubb där båda klubbarna erbjuder sina fullvärdiga
medlemmar att spela på varandras banor mot en rabatterad greenfee.
Avgiften är 300 kr på vardagar och efter klockan 15:00 på lördagar, söndagar och övriga
helgdagar. För Mjölby Golfklubb gäller detta medlemskategorierna Aktiv Mjölby GK och
Samarbete Mjölby GK. Samarbetsavtalet gäller inte för vardagsmedlemmar och
greenfeemedlemskap.
Fortsatt arbete med Vision 50/50.
Miljökommittén fortsätter att arbeta med olika miljöfrågor. Fokus på klubbens
energiförbrukning, våtmarksområden och fauna.
Fortsatt arbete med utveckling av klubbens yttre och inre miljö.
Implementering av nya internationella handicapregler.
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Just nu pågår förberedelser för fakturering av medlemsavgiften för golfsäsongen 2020.
Inom kort kommer fakturor med de nya avgifterna att skickas ut. Om du har för avsikt att ändra ditt
medlemskap för 2020 är det viktigt att meddela vårt kansli så snart som möjligt.
Du som vill ha mer information från höstmötet eller verksamheten i övrigt är som vanligt välkommen
att besöka vårt kansli eller gå in på vår hemsida www.mjolbygk.se
Till sist vill jag passa på att tacka alla medlemmar, anställda, styrelsen, kommittéer, resursgruppen,
sponsorer och övriga som arbetar för en bra golfklubb i Mjölby.
JAG ÖNSKAR DIG EN GOD JUL och ETT RIKTIGT BRA GOLFÅR 2020!

Svinga lugnt
Per Borthen
Ordförande

