
Ordförande har ordet 

Styrelsen och de olika kommittéerna är i skrivande stund fullt fokuserade på att 

färdigställa verksamhetsberättelse, årsredovisning m.m för år 2019.  

Samtidigt vet vi att föreningens vårmöte, där vi blickar tillbaka och summerar 

föregående år och inte minst får välbehövlig feedback från våra medlemmar, är 

framflyttat på framtiden.  

Vårmötet ska enligt stadgarna hållas innan aprils månads utgång men den 

extraordinära pandemin skapar extraordinära lösningar. Vi får helt enkelt 

avvakta och inte minst vänta på nya anvisningar från SGF. 

Vi återvänder till 2019. Undertecknad blev tillfrågad om ordförandeskapet för 

föreningen inför höstmötet. Efter lite funderingar bestämde jag mig för att 

tacka ja. Uppdraget kändes inspirerande och nu, när mer tid fanns, ett bra 

tillfälle att jobba ideellt för något jag tror på. 

Golfspelet rymmer så mycket, förutom att själva spelet är utmanande, 

intressant och ibland frustrerande ser jag golfen som ett enda stort 

hälsoprojekt. Vi erbjuder våra spelare en stor portion motion, i härliga 

omgivningar, och trevlig social samvaro vilket stärker den fysiska och mentala 

hälsan. 

Det är också roligt att jobba i en styrelse som, med de olika kompetenser som 

finns, har att sträva mot gemensamma mål. Styrelsen innehöll under året 

nästan samma uppsättning som året innan.  

Maria Johansson lämnade över kassörsjobbet till Kenneth Törnberg och Mats 

Skalberg avslutade som ordförande. Tack Maria och Mats för fina insatser. 

2019 bjöd inte på något extremväder förutom ett åsknedslag som kraschade 

bevattningssystem, bollautomat, laddare och diverse datorer.  

Skadorna skapade en hel del merarbeten och, även om försäkringar täckte 

huvuddelen, fick det också ekonomiska konsekvenser. 

Banan höll under året mycket hög klass. Ett stort tack till greenkeeper Ulf med 

personal och daglediga för ett mycket bra jobb.  

Mycket glädjande att intäkterna för greenfee ökade. Dessutom ökade 

försäljning i shop, lektioner och range. Tyvärr minskade medlemsantal något, 

till en del beroende av att vi rensat och uppdaterat register. 



Under året uppfördes en ny, fin vagnsbod och inför säsongen 2020 ser samtliga 

platser ut att fyllas. Härligt jobb av daglediga och Kent Ström. 

Tävlingskommittén har också, i vanlig ordning, lyckats bra. Inte minst under 

Masters som bjöd på kanonbanor, toppväder och spännande golf.  

Stort tack till er. 

Vill också uppmärksamma Andres och Maddes toppjobb med restaurangen. 

Det är full service och alltid god mat som gäller.  

Detta visar sig inte minst i den årliga medlemsenkäten Player´s First där de 

ligger topp tre i Sverige. Grattis! 

Stor del av styrelsearbetet läggs på ekonomiska frågor, vi redovisar för året 

dessvärre ett underskott på ca 200 tkr. Vi hänvisar till årsredovisningens 

balans- och resultaträkning men konstaterar här att intäkterna ökat men 

samtidigt har kostnaderna stigit mer.  

Vi har heller inga externa tillskott detta år. Styrelsens mål är dock att vi 

målmedvetet arbetar för att få ekonomin i balans.  

Som ett led i detta arbete föreslog vi en höjning av medlemsavgifterna till 

höstmötet. Detta godkändes av mötet. Med noggranna, månatliga 

uppföljningar, ytterligare kontroll av kostnadssidan och en insikt i att vi måste 

klara ekonomin utan externa bidrag kommer vi att klara detta.  

Självklart kommer ytterligare belysning av ekonomi på vårmötet. 

Med hopp om att våren inte hakar upp sig och en härlig golfsäsong! 

 

Hans Robertson, ordförande Ljusdals Golfklubb 

 

 

 

  

 

 


