Styrelsen rapporterar
Hej!
Styrelsen liksom hela golfklubben anpassar sin verksamhet efter Folhälsomyndighetens
rekommendationer. Det innebär för styrelsens del att vi genomför våra styrelsemöten digitalt.
De digitala möjligheterna tycker vi inte skapar hinder för att fullfölja vårt uppdrag, men visst
är det så att vi liksom andra längtar efter att genomföra möten där vi kan mötas och träffas.
Snart är det dags för 2021 Årsmöte. Det har ju gått en kort tid sedan förra årsmötet då det
p.g.a. pandemin kunde genomföras först i november. I enlighet med stadgarna ska Årsmötet
behandla rapporter om bokslut, verksamheten och val till styrelse. Årets bokslut kommer vara
positivt, hela golfsverige hade sannerligen ett uppsving 2020. Liksom i höstas kommer mötet
att genomföras digitalt, styrelsen uppmanar alla medlemmar att anmäla sig och delta på
årsmötet. Det är viktigt för vår förening, föreningskänslan och för oss i styrelsen. Kallelse
skickas ut tre veckor i förväg och in instruktioner inför årsmötet publiceras på vår hemsida i
god tid.
Även om vintern har kunnat erbjuda några veckor med högkvalitativa skidspår på båda
banorna och en ”Golfhall” på Klinga, så visst känns det som att våren är i antågande. I närtid
kommer ni som besöker våra banor eller hemsida att se en hel del förbättringar. På Klinga har
vi byggt till med fler rangeplatser under tak, våra golfshopar öppnar väldigt snart för säsongen
med bra erbjudanden och nya klädkollektioner och dessutom förnyar vi vår hemsida. På
hemsidan publiceras alldeles snart årets erbjudanden om olika former av ”träningspaket”
liksom året tävlingskalender. Håll utkik!
Till sommaren kommer det att finnas möjlighet att spela padel på NSGK, i veckan fick vi klart
med bygglov för två banor på Klinga. Så snart startar vi med markarbetet och inväntar sedan
leverans och montering av banor. På maskinsidan, för att ytterligare vässa våra banors
kvalitet, kommer vi på båda anläggningarna att ha nya greenklippare, nya moderna
greenvältar och därtill några nya golfbilar för att möta både medlemmars och gästers
önskemål.
Klubbens bemanning inför det som vi hoppas blir en intensiv sommar, är i det närmaste helt
klar. En nygammal banarbetare genom Krisitan Brohoff återkommer till NSGK, välkommen
hem Kristian.
Våra fantastiska kommittéer har ägnat vintern åt planering och kan nu presentera
programaktiviteter för hela säsongen. Kontaktuppgifter för sektionerna återfinns på vår
hemsida.
Styrelsen vill med dessa korta ord hälsa alla välkomna till 2021 års säsong. Låt oss alla hoppas
på en bra golfsäsong men glöm inte bort att följa de restriktioner vi har för att på ett så bra sätt
som möjligt begränsa de negativa effekterna av Covid 19.
För styrelsen i NSGK
Johan von Below

