Motion till årsmötet för Bjurholms GK 2008

Tag bort medlemslånet för nya medlemmar
Golfklubbarna upplever stora förändringar och även vi måste vara beredda att anpassa oss till
den verklighet som gäller. Till exempel måste man ha mer flexibla modeller för att finansiera
verksamheten. I dagsläget är det medlemsavgifterna som är den viktigaste källan till inkomst.
Den allmänna tendensen är att allt fler drar sig för att investera i sitt medlemskap. Man vill
kunna spela golf när det passar utan att ha betalat in en massa pengar i förväg – även om det i
slutändan blir dyrare. Intäkterna blir alltså rörliga i större utsträckning än nu.
Sedan 2002 har golfklubben haft ett obligatoriskt medlemslån för sina medlemmar. Syftet
med medlemslånet var att finansiera utbyggnaden av den nio nya hålen. När dessa nu är
byggda fyller inte längre medlemslånet någon direkt funktion. Medlemslånet upplevs av
många som ett hinder för att spela golf och att bli medlem i golfklubben. Den initiala
kostnaden blir helt enkelt ganska hög. Utan medlemslånet skulle det antagligen vara mycket
enklare att värva nya medlemmar.
Eftersom medlemsavgifter för nästkommande år egentligen bör fastställas på hösten så ligger
årsmötet kalendermässigt dåligt till för långtgående diskussioner, förändringar och beslut.
Dessa bör därför förankras av styrelsen till höstens medlemsmöte. Förändringar som enbart
riktar sig till nya medlemmar torde dock kunna verkställas när som helst under året.

Jag föreslår att årsmötet beslutar:
1. Att medlemslånet inte skall vara obligatoriskt för nya medlemmar i klubben. Beslutet
gäller med omedelbar verkan. Redan inbetalda medlemslån kvarstår dock tills vidare
och återbetalas endast vid utträde ur golfklubben.
2. Att uppdra åt styrelsen att se över de olika medlemsformerna och medlemsavgifterna.
Syftet ska vara att skapa en mer flexibel modell som är attraktiv för många och som
gör det enklare att värva nya medlemmar. Ett förslag, färdigt för beslut, presenteras på
ett medlemsmöte under hösten för förankring.
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