Ordförandebrev. Styrelsearbete.
Först vill jag tacka för förtroendet jag fick vid årsmöte att väljas till ordförande för Ekerum GK.
Jag vill också tacka Håkan Petersson, som efter 3 år som ordförande och många års arbete
inom klubben, nu lämnar sina uppdrag. Håkan har under sin tid inom klubben jobbat mycket
aktivt med att utveckla samarbetet med Resorten och hjälpt mig att förstå hur vi ska jobba för
att fortsätta på den linjen. Också en stor eloge till valberedningen för ett mycket bra arbete
där man lyckats få ihop en mycket spännande styrelse med en bra mix mellan män och
kvinnor och ett ålderspann mellan 28 - 73 år. Vilka som ingår i styrelsen finns på vår
hemsida under klubben / Styrelsen. Denna styrelsesammansättning bör ge förutsättningar
för att alla medlemmars olika intressen skall kunna tillvaratas vid våra styrelsemöten.

Vi har nu genomfört 3 styrelsemöten sedan årsmötet och lagt grunden för det fortsatta
arbetet med att utveckla klubben tillsammans med Resorten. Klubben och Resorten har ett
mycket bra samarbete och en gemensam ekonomi där klubben varje år lägger en budget för
kommande års verksamhet. De aktiviteter som vi kommer att fokusera på 2018 finns i vår
handlingsplan och vi har vi resurser för att genomföra det vi har planerat. Handlingsplanen
finns på vår hemsida.

En av de viktigaste utmaningarna för styrelsen är att få flera av våra c:a 1550 medlemmarna
att delta i av klubben arrangerade aktiviteter i form av tävlingar m.m. Vi har också fått många
nya medlemmar i år som vi vill komma i kontakt med för att visa vilka möjligheter Ekerum
Golfklubb och Resort erbjuder i form av olika aktiviteter. Vi har under ett antal år jobbat med
att få flera av våra medlemmar engagerade som funktionärer. De senaste åren har vi sett
en bra utveckling av detta. Förra året var mer än 70 medlemmar engagerade i klubbens
aktiviteter som tävlingsfunktionärer, lagledare, golfvärdar, hålvärdar m.m.

Vi har idag 2 etablerade kommittéer, Tävlingskommittén och Regel och Handicapkommittén.
Dessa finns presenterade på vår hemsida. Vi är inne i en process att starta upp ytterligare
kommittéer. I röret ligger en medlemskommitté, en damkommitté och en elitkommitté. På vår
hemsida under klubben kommer vi att presentera dessa kommittéer. Om ni har förslag och
synpunkter på vad klubben gör och nya förslag på aktiviteter så hör gärna av er via mail eller
telefon till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida under styrelsen.

Kommunikationen med våra medlemmar sker med nyhetsbrev från vår klubbchef, hemsidan
och de anslag vi sätter upp vid kansliet och vid kiosken. Vi har också ambitionen att via
klubbens anslagstavla på vägen mot omklädningsrummet sätta upp aktuell information.

Vi i styrelsen ser fram mot en intressant och spännande golfsäsong. Kolla gärna på vår
hemsida där vår ambition är att ha aktuell information om vår verksamhet. Tveka inte att
höra av er till någon i styrelsen om ni har förslag och synpunkter på klubbens olika
aktiviteter.

Svinga lugnt!

Rolf Gustafsson / Ordförande

