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KM H21
Segrare Fredrik
Antholm (mitten).
Tvåa Joakim Lennred
(vänster).
Trea Jesper Jurell
(höger).

KM DAMER
Segrare Sarah
Schylander (mitten).
Tvåa Sofia Gustavsson
(vänster).
Trea Åsa Bräster
(höger).

KM HERRAR
Segrare Nicklas
Bergström (mitten).
Tvåa Fredrik Antholm
(höger).
Trea Marcus Johansson
(vänster).
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SKI LLI NG ETRYCKET

Styrelsens nya förslag
på medlemsfinansiering
Styrelsen har genomfört en djupare
utredning om klubbens ekonomiska förutsättningar. Vi har utgått från klubbens
vision och affärsidé som säger att SoGK
är en föreningsklubb som inte är kommersiell eller vinstmaximerande. SoGK:s
medlemmar är inte kunder utan medlemmar med ansvar och som styr klubben.
Det är också ett faktum att vi inte längre
kan lita på att ersätta avgående medlemmar med nya medlemmar. Man tycker
helt enkelt att inträdesbarriären är alldeles för hög. Detta syns tydligt redan i
årets resultatrapportering med en prognos på ca 0,5 mkr under budget på medlemsintäkter men betyder också
Hålett
7 hot
på sikt för klubbens ekonomiska ställning.
Inträdesbarriären är för hög
Ännu är vår ekonomiska ställning relativt god men den kan snabbt raseras om
vi inte fattar de nödvändiga besluten
som bäddar för rekrytering av nya medlemmar. Vår nuvarande medlemsavgift
på 5.300 kr är förhållandevis låg, till och
med lägre än andra klubbar i regionen.
Vi skulle kunna höja den till 6.000 eller
rentav 7.000 kr som andra klubbar i vår
närhet. Men det skulle ändå inte bidra
till nyrekryteringen vilket är avgörande
för klubbens framtida överlevnad. Idag
måste en ny medlem betala 31.300 kr
vid inträde, 20.000 kr i lån, 6.000 kr i
inträdesavgift och 5.300 kr i årsavgift.
En drastisk höjning av årsavgiften skulle

göra inträdesbarriären ännu högre.
Medlemslån, inte aktier
Styrelsen kommer därför att på höstmötet presentera en helt ny medlemsfinansiering. Förslaget baseras på resultatet av
det utredningsuppdrag som medlemmar-

radikala beslutet att ändra på villkoren
så att samtliga seniora medlemmar tar
samma finansiella ansvar vad gäller
medlemslån. Visst kan man motivera att
mångåriga medlemmar som tidigare
bidragit med stenplockning mm ska slippa reverslån, men inte mot risken att

na på höstmötet beslöt ge styrelsen. I
korthet innebär styrelsens förslag att alla
medlemmar som har samma spelrättsform ska betala lika mycket för den.
Ingen medlemsgrupp ska subventionera
någon annan medlemsgrupp. Alla medlemmar ska ta samma ansvar för klubbens finansiering och styrelsen förordar
därför att vi fortsatt har medlemslån före
aktier. Styrelsen bedömer att medlemslån
är en av våra konkurrensfördelar

äventyra klubbens överlevnad. Nej, nu
är det dags att ta ansvaret som medlemmar i klubben och besluta om en rättvis
och långsiktig finansiering av verksamheten för att trygga framtiden för klubben och öppna för nya medlemmar att
komma med i vår klubb.

Allas vårt ansvar
Det är med andra ord dags att ta det

För styrelsen,
Britt Hernell

Detaljerad information om styrelsens
förslag kommer att presenteras på höstmötet. ●
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LUP-projektet skede 2
Det har varit många turer i planeringen
av vår ombyggnad av klubbhuset och då
särskilt restaurangen med tillhörande
kök. Reception och shop har vi förnyat
till de flestas belåtenhet men sedan blev
det stopp i processen av olika skäl. Nu
har vi ett nytt läge och ett nytt förslag.
Styrelse kommer på höstmötet att presentera ett förslag för beslut som innebär
en försiktig ombyggnad av köket och
restaurangen exklusive tillbyggnad.
Bakom styrelsens förslag ligger bedömningen att iaktta största omsorg om
klubbens investeringar i en golfframtid
med många osäkerhetsfaktorer. Vi vill ta
ett steg i taget och det första steget innebär en uppgradering som tillfredsställer
såväl hälsovårdsmyndigheter som våra
medlemmars och gästers omedelbara
krav. Med en ny krögare på ingång planerar vi för en säsongsöppen restaurang
och skjuter därmed på tunga energi- och

ventilationsprojekt till kommande år.
Styrelsen föreslår höstmötet en ombyggnad av kökets bakre regioner och en
uppfräschning av fronten mot restaurangen samt de offentliga toaletterna

motsvarande 2,8 mkr. Tanken är att
sätta igång redan den 1 dec med målet
att vara klara den 1 april 2012. Då räknar vi med att kunna öppna säsongen

med ett bra kök och en trevlig restaurang med ett utbud som motsvarar både
medlemmarnas och våra greenfeegästers
önskningar.

För detaljer om LUP-projekt skede 2
etapp 1 hänvisas till underlaget inför
SoGK:s höstmöte. ●
För styrelsen,
Britt Hernell

Tack Leif & Madde!
Efter många år som krögare på Sollentuna Golfklubb avslutar Entercater AB
den 1 oktober sin restaurangverksamhet
på klubben. Vi tackar Leif och Madde
Melin samt deras personal för alla år vi
haft tillsammans. Med er bakom disken
har restaurangen varit fylld av lunchgäster, inte bara från klubben utan också

Jag heter Jimmy
Nygren och är ny
krögare på klubben
Jag är 35 år, bor i Årsta i södra Stockholm och är singel med två barn som är
6 och 3 år gamla. På golfsidan är jag
medlem i Brollsta GK och har 4 i hcp.
Min bakgrund som kock är från Operakällaren, Melanders Fisk m fl. Sedan
1998 driver jag egen verksamhet inom
restaurangbranschen varav de senast nio
åren på Brollsta Golfklubb.

Om ni har frågor om mig eller vill veta
hur jag anser att er golfrestaurang ska
drivas är ni välkomna att ringa eller
maila mig. ●
Vi ses i vår!
Jimmy Nygren
073-984 09 04
jimmy@nygrenscatering.se

från de lokala företagen i Sollentuna.
Vi tackar för alla goda måltider och
kommer särskilt att minnas alla festliga
kommittémiddagar. Vi önskar er lycka
till med er framtida verksamhet. ●
Styrelsen

Medlemstidning för Sollentuna
Golfklubb
Nr 3 • September 2011
Ansvarig utgivare: Bo Cederberg.
Redaktion: Ingemar Swedén och
Janis Hartmanis. Artiklar, bilder
och insändare sändes med e-post:
janis@addition.se eller
ingemar@addition.se eller
Sollentuna GK:
sollentunagk@sollentunagk.se
Artikelförfattare ansvarar för
artiklars innehåll. Foto: Ingemar
Swedén, Janis Hartmanis,
Bertil Sköld, m fl. Grafisk form
och layout: Janis Hartmanis,
Addition Reklambyrå.

Skillingegården, 192 77 Sollentuna. Telefon 08-594 709 95. Fax 08-594 709 99.

