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Läs mer i detta nummer ...

• Ordförande har ordet sid 2
• Klubbmästarna sid 2
• Höstresan 2016 sid 4–5
• Senior shoot-out sid 8–9
• DKs hemliga resa sid 7
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Ordförande har ordet
Ingen vila på lagrarna
Efter höstårsmötet den 5 december står det klart att jag fortsätter som klubbordförande ytterligare ett år. Det blir mitt
trettonde år på posten och man får innerligt hoppas att det
inte visar sig vara ett olyckstal.
Jag har brukat jobba tiden ut på mina jobb och kommer
säkert att göra det denna gång också. Det kommande året
kommer jag att arbeta mera systematiskt än tidigare med att
sätta in andra i hur jag jobbat med klubben. När jag tillträdde som ordförande 2005 hade jag tankar på att utveckla
klubben på marknadssidan men ekonomifrågorna prioriterade sig själva på ett ganska brutalt sätt. Läget förbättrades
inte av att hela golfsverige befann sig i en långdragen utförsbacke som inte upphörde förrän för några få år sedan. Jag
hade under mina 20 år som ekonomichef ofta fått ta tag i
problemverksamheter med den skillnaden att det då i allmänhet fanns finansiella resurser. Med golfklubben blev det
segare än vanligt.
Vi kan, när vi inom kort summerar detta år, se tillbaka på
sex år med positivt resultat på en i stort sett tillfredsställande nivå. Under de senaste åren har dessutom likviditeten
utvecklats positivt så att vi åtminstone har några finansiella
muskler, om än naturligtvis ganska små. Jag satte tidigt upp

ständiga förbättringar som vårt motto och jag uppfattar att
de flesta tycker vi levt upp till detta. Tyvärr, kan man tycka,
är det så att när man väl kommit igång med förbättringsarbete så ser man en ökande mängd uppgifter framför sig.
Vi har valt att under det kommande året sätta banan i
fokus. Banan är den viktigaste komponenten på en golfklubb och där vill vi åstadkomma ett lyft från dagens ändå
ganska goda nivå. Det handlar mycket om finishåtgärder på
olika håll men också om att ta ett krafttag med bevattningen. Vi får heller inte bortse från att maskinparken måste
föryngras löpande.
Klubben har ganska goda träningsmöjligheter, inte minst
genom inomhushallen och övningsfältet. Bankommittén
upplever dock med rätta att vi borde försöka utvidga puttinggreenen vid kanslibyggnadens gavel. Tanken har då
väckts att ta ett större grepp eftersom det finns en ledig
markyta mellan greenen och gult tee på hål 5.
Jag nöjer mig med det sagda för tillfället och vill bara
avsluta med att välkomna Gunnar Holm och Anneli Nilsson som nyvalda ordinarie ledamöter i klubbstyrelsen.
En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla!
ulf persson |ordf
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Uppskattad sponsorlunch
Fredagen den 2 december var klubbens sponsorer inbjudna
på jullunch. Man lät sig väl smaka av den goda maten och
evenemanget var uppskattat av deltagarna.
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Bildcollage från
klubbens höstårsmöte

Anders Nilsson avtackades efter 8 år i styrelsen.
< Efter mötet åts smörgåstårtan med god aptit.

Ett stort tack till er alla på stan, Måndagsgolfarna och Kumla
golfklubb, som gratulerat och uppvaktat mig på min
80-årsdag.
gert lundin
Redaktionen
Material skickas till
Kumla Golfklubb / mk
Box 46, 692 21 Kumla
info@kumlagk.se

redaktör
raija keltto

foto
tomas davidsson

070 - 340 68 52
tomasd49@gmail.com

o7o8 - 10 41 84
raija.k@art-original.se

Redaktionen ansvarar ej för insänt mtrl. om annat ej överenskommits.
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