2006-07-04
Kallelse till extra årsmöte med Bjurholms Golfklubb
Tidpunkt:
Lokal:

Måndag den 17 juli 2006 kl. 19.00
Klubbstugan vid golfbanan

Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Styrelsens förslag till utökning av medlemslånet
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande
Bakgrund
Maskinerna för att sköta om golfbanan har hittills hyrts via företaget Grönyteservice. Det ägs
av Gunnar Enardsson, som även är vår greenkeeper. Vid årsmötet aviserades om att vi
ämnade förvärva maskinparken för att på ett bättre sätt kunna styra våra kostnader och på sikt
kunna sänka dem.
Köpet av maskinparken är nu genomfört och beräknas kunna ge en besparing på banskötseln
med cirka 200 000 kronor per år. Gunnar kommer i och med detta att trappa ner sitt arbete och
bli säsongsanställd. Posten som huvudansvarig greenkeeper övertas av Max Hansson, vilket
ska betraktas som en investering för framtiden.
För att klara köpet av Grönyteservice har banken gett oss ett lån som motsvarar halva den
direkta kostnaden för övertagandet. Det innebär att klubben själv måste betala resterande
belopp (410 000) med kontanta medel. Golfklubbens ekonomi är i grunden sund och budgeten
för 2006 ser ut att hålla. Banan är i fint skick och intäkterna för greenfee är betydligt högre
hittills i år i jämförelse med motsvarande tid i fjol. På grund av förra årets förlust är dock
likviditeten inte tillräckligt god för att vi ska kunna slutföra affären. Det naturliga sättet att på
kort sikt bättra på likviditeten är att tillföra mer pengar från medlemmarna
Styrelsens förslag till utökning av medlemslånet.:
Styrelsen för Bjurholms Golfklubb föreslår det extra årsmötet att besluta om utökning
av nuvarande medlemslån med 50% per medlem.
Medlemslånet för enskilda seniorer blir 9000 kronor (höjning med 3000 kronor).
Medlemslånet för familjer blir 15000 kronor (höjning med 5000 kronor).
Styrelsen föreslår att detta medlemslån betalas senast 2006-08-17.
Arbetet med denna affär har dragit ut på tiden och kostnader för affären har redan uppstått.
Därför vädjar vi till er som tycker att detta är ett bra förslag att ni inte inväntar mötets beslut
utan betalar in pengar omgående. Pengarna sätts in på bankgiro 5350-2480 där ni anger namn
och adress samt om inbetalningen avser senior eller familj.
Styrelsen hoppas på att ni medlemmar har förståelse för åtgärderna och att ni, liksom vi, har
tilltro till klubbens framtid.
Styrelsen för Bjurholms Golfklubb.

