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Styrelsens sammanträden
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten. Från och med februari var mötena även digitala. Vid
junimötet avgick Kjell Bärtzner som ordförande.
I september höll klubbrådgivare Stefan Jansson en utbildningskväll i styrelsearbete.
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Årsmöte
Årsmötet hölls 2020-02-17 i Vasagymnasiets samlingssal med 53 medlemmar närvarande.
Resultatrapport för 2019 presenterades samt kommande budget och verksamhetsplan. Inkomna
motioner behandlades.
Personal
Banan
Torbjörn Karning och Sören Jansson har varit ordinarie heltidsanställda. Marcus Andersson och
Calle Ryberg har arbetat som timanställda under säsong. Tre säsongsanställda rekryterades från
Samhall.

Styrelsen vill tacka gruppen för ett utomordentligt gott arbete under den gångna säsongen. Banan är
mycket uppskattad av klubbens medlemmar och våra gäster.
Efter ett omfattande rekryteringsarbete beslutade styrelsen att anställa Reece Harvey som ny
banchef från 1 februari 2021. Han arbetade senast på Ingarö golfklubb. Tanken är att han går
parallellt med avgående greenkeeper Torbjörn Karning under februari.

Kansli
Vår klubbchef Patric Sundlöf har svarat för merparten av kansliarbetet. Anette Andersson har under
sommaren arbetat 70% och tidvis har timanställd personal engagerats.
Ideellt arbete
Det ideella arbetet är en oerhört viktig del av klubbens verksamhet. Styrelsen vill tacka de olika
kommittéerna, ”tisdagsgruppen”, ”torsdagsgruppen”, ”blomgruppen” samt hålvärdarna för en
mycket värdefull arbetsinsats. Även frivilliga föräldrainsatser ska framhållas.

Verksamheten
Pandemin försvårade arbetet under våren, för exempelvis investeringar, då framtiden kändes oviss.
Tävlingsverksamheten ställdes in och utbytet med ”Treklövern” begränsades. Dock var det ett
positivt mycket hårt speltryck på banan, både från medlemmar och greenfeegäster, vilket bland
annat föranledde ett beslut att inköpa två nya golfbilar för leverans 2021.
I början av juli kunde tävlingsverksamheten återupptas och vi kunde exempelvis genomföra vår
golfvecka under vecka 28, Ligma Tour spelades och senare tre deltävlingar av Oktobertouren.
I april genomfördes en banvandring med två klubbrådgivare. Senare förnyades banans slope och
indexering och nya tee 55 och 47 skapades utifrån befintliga tees. Nya grundarbeten för tee 42/47
på hål 4,5,15 och 18 påbörjades. Arbetet kommer att slutföras under 2021.
Tre städdagar genomfördes med maximalt 25 personer per tillfälle på grund av coronarestriktionerna.
Granbarkborren har härjat i skogarna kring banan. Efter en inventering beslutades att skogen längs
västra sidan av hål 6 kommer att glesas ut. Avverkningen av granskogen startar vintern 2021 och
lövskog kommer att planteras. Samtidigt genomförs dräneringsarbeten, vilket förhoppningsvis
avsevärt kommer att förbättra fairway.
Under hösten asfalterade PEAB vägsträckan från avtagsvägen vid korthålsbanan upp till
klubbhuset, en yta på 1002 kvadratmeter. På sikt kan dock hela sträckan från gamla Örebrovägen
till klubbhuset behöva åtgärdas, en fråga som är under utredning.

Till allas stora glädje har vi fått en mycket välfungerande restaurang som drivs av en Örebrokrögare
med erfarenhet från tidigare golfverksamhet. Kontraktet är förlängt över 2021.

Ekonomi
2020 blev ett ekonomiskt mycket gynnsamt år för klubben. Det kan kort sammanfattas i högre
rörelseintäkter och lägre kostnader i förhållande till lagd budget. Nämnas kan en ansenlig ökning av
greenfeeintäkterna.

Tack!
Styrelsen vill rikta ett stort tack till medlemmar, personal, sponsorer, samarbetspartners och gäster
för stöd och samarbete 2020.
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