VERKSAMHETSPLANERING 2018
Aktuellt
Budget 2018

Idéer och förslag
Budgeten kommer att 2018 baseras på bl ett medlemsantal på 222 (drygt
10% färre jmf med föregående år) Intäkter och utgifter ligger i paritet
med 2017 och om inte oförutsedda utgifter uppstår kommer det att gå
jämt ut

Ansvariga
Styrelsen

Banan

Långsiktig planering: Under förutsättning att vi får ekonomiskt stöd
kommer vi att påbörja en 3-årsplan på en förbättring och utveckling av
banan och klubben:
- Dikning/rensning av befintliga diken kring/runtom hålen
- Iordningställa puttinggreen
- Grästee på alla hål
- Bygga ett förråd för i första hand förvaring av utrustning
- Elstople för att kunna erbjuda eluttag till husvagn/husbil
- Dusch för lokala och långväga besökare
Kortsiktig planering: Det dagliga arbetet
- Klippa fairways, ruff och greenerna
- Rensa bunkrar på ogräs
- Röja ris och sly

Thomas S

Medlemmar

Rekrytera nya medlemmar
- I början av juni avsätts en dag då klubbens medlemmar kan bjuda
in en person att få kort instruktion och därefter gå några hål.
- Bjuda in de som gått golfskolan de senaste åren till en golfdag
- Bjuda in de som gått GröntKort till en avrostningskurs (gratis)
- Bjuda in damerna som gått GröntKort till en ”damkväll” med
diverse trevligheter på schemat förutom avrostning på rangen

Golfens dag 26/5

Planering:
- Uppstart planering
- Redovisning av planen
”Jöns-Larsson turnering” (kontakt tas med Skellefteå golfklubb)
Tisdagsgolf
Flaggolf
Matchspel
Norsjökampen
Fler Norsjötävlingar?
Mästarnas mästare

TÄVLINGSAVGIFTER

Tisdagsgolf, Flaggolf, Matchspel, Mästarnas Mästare: 250:Norsjökampen: 150:- icke medlemmar, 50:- medlemmar

-

Års

-

18 hål 200:9 hål 150:Juniorer 100:-

-

Seniorer 500:Juniorer 400:-

Tomas B m fl
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Christer N
Stefan M

TÄVLINGAR 2018

GREENFEE
- Dag

Tomas B

-

Gunilla
Tomas B
Stefan M

VERKSAMHETSPLANERING 2018
Medlemsavgifter
- Lokala
- Distans
- Juniorer
UTBILDNINGAR
- Grönt kort
- Golfskolan

1 200:650:350:-

650:150:- förmiddagsgruppen och 200:- eftermiddagsgruppen

Tomas B
Stefan M

BANVANDRING

Thomas Svahn kallar till banvandring

Thomas S

VÅRSTÄDNING

Planeras in under slutet av maj

Gunilla

Arbetskvällar

Krattarkväll innan banan ska öppna. Thomas S kallar
Arbetskvällar planeras in utifrån behovet och kallelse skickas ut till
medlemmarna

Thomas S
Gunilla

GOLFVÄRD

Golfvärd lördag-söndag fr o m vecka 25. Lista på golfvärd görs under
våren

Gunilla

BIDRAGSANSÖKAN

Bygdeavgiftsmedel 31/1-2018
Driftsbidrag senast v 40

Gunilla

SPONSORSARBETE

De sponsorer vi har kontaktas för fortsatt sponsring
Alla arbetar med att få fler sponsorer till klubben

Gunilla

SOMMARARBETARE

Olika förslag på lösning ses över

FERIEUNGDOMAR

Ferieungdomar två perioder
Handleda ferieungdomarna

Thomas S
Gunilla
Gunilla
Thomas S

