Nyhetsblad för Torreby GK 2019:4
Våren har anlänt till Torreby GK och gräset växer så man nästan hör det när man står på
fairway. Det händer otroligt mycket på banan och klubben. Nedan följer ett axplock av det
som har arbetats med och vad som kommer att arbetas med den närmsta tiden.
Bankommittéen
De flesta tees har nu fått nytt gräs utrullat. Övriga tees sådde vi i höstas.
Vår sommarpersonal har anlänt och är i full gång. I år kommer vi att ha två personer istället
för tre personer från England. Men vi kommer att ta in tillfällig personal vid behov för att se
till att banan håller en hög standard.
Vår bevattningsanläggning är gammal och vi har haft problem under våren med rör och
pumpstationen. Micke med personsal gör allt han kan för att reparera men vi kommer att
behöva byta ut vissa delar förr eller senare. Pumpstationen är från 1987 och vi har fått en
första offert som är på mellan 550 000 till 800 000 för att byta ut pumpstationen, intag och
ett nytt pumphus.
Nya flaggor och hålkoppar är utplacerade
Med tanke på klimatförändringarna har Micke Collin och Mattias Ericson deltagit i en
föreläsning som hölls av SGF och Länsstyrelsen. Föreläsningen handlade om tillgången till
vatten på golfbanor och hur man går till väga för att utöka sina vattenreservoarer.
I övrigt följer Micke och banpersonalen sitt schema för att ta hand om vår bana med
vertikalskärning, gödning, dressning, klippning, bevattning, dränering och andra delar som
måste åtgärdas.
Greenfee
Antalet greenfeegäster fortsätter att vara bra så här i början av säsongen. Det vi hör från
våra gäster är att de tycker att Torreby är en fantastisk bana, välskött, belägen i ett
naturskönt område med ett unikt klubbhus. Många av de saker som klubben försöker
profilera. Jätteroligt att höra!
Medlemmar
Henrik arbetar vidare med grönt kort och hittills har vi 21 som börjat sin utbildning. Under
den tidiga våren har vi också fått ett tillskott av 20 nya medlemmar. Så totalt har vi fått 41
nya medlemmar. Vilket är glädjande då vi hade ett antal medlemmar som lämnade klubben
under årsskiftet, vilket förekommer varje år.
Glöm inte Golfens dag som går av stapeln lördagen den 25 maj. Som vi tidigare berättat
kommer vi i år att ha två olika evenemang. Ett på Torreby där man får prova på att spela golf

och ett i Munkedal för att komma närmare potentiella medlemmar. Sprid gärna detta till er
vänner och ta med dom på en trevlig upplevelse på Torreby.
Festninghotellen
Förhandlingar med Malin och Torreby Golfklubb är avslutade i Hyresnämnden. Parterna är
nu överens om uppsägningen. I och med att detta kan förhandlingar med Festningshotellen
inledas.
Om vi ingår avtalet med Festningshotellen får de tillgång till slottet för ombyggnationer av
lägenheter, allmänna utrymmen och restaurangen under vintern för att allt skall stå klart till
säsongen 2020.
Tomter
Lantmäteriförrättningen för de tre tomterna på Fjällberg är avslutad och försäljning kommer
att starta under sommaren. Mer info om detta kommer i kommande infoblad.
Ekonomin
Vi fortsätter vårt arbete med att arbeta upp likviditeten i koncernen
Vi jobbar fortfarande med att få in medlemsavgifter från medlemmar som inte betalt sin
årsavgift för 2019. Om du märker att du inte kan boka starttid eller anmäla dig till tävling kan
det vara så att din medlemsavgift inte är betald och du stoppas i GIT, vänd dig då till kansliet.
Övriga kostnader och intäkter ligger än så länge enligt plan men ett flertal åtgärder har
aktiverats under senaste månaden för att hålla nere kostnaderna. Detta rör bland annat
personal på banan och sponsorer till fler tävlingar.
Reklam och marknadsföring
Under förra veckan började vi lägga ut vår nya film som skall marknadsföra Torreby i olika
digitala kanaler. Filmen är inspelade med drönare och vi riktar ett stort tack till Noah Kock
och Ludvig Barrehag som producerat filmen. Vi riktar även ett stort tack till Linus Stafner och
Mattias Ericson som sponsrat filmen.
Det har blivit ett par bakslag för sponsorkommittén under senaste månaden där vi inte
lyckats knyta till oss en del av de sponsorer vi jobbat på samt att vi förlorat några av våra
tidigare stora sponsorer. Men kommittén har fler uppslag och arbetar vidare i lika hård takt
som tidigare.
Årsmöte
Den bolagsstämma som utlystes under april avlöpte enligt dagordningen. Efter stämman
fanns det tid för frågor. Flera av frågorna rörde stadgar, bolagsordning, hur styrelsen tillsätts,
skall vi ha två styrelser en för klubben och en för bolaget samt mycket mera.
Styrelsen kommer att tillsätta en grupp som skall arbeta igenom dessa punkter där syftet är
att komma med ett förslag som är enligt lagar och som är bäst för Torreby Golfklubb.
Styrelsen är också glada för den positiva feedback som flera medlemmar yttrade under
mötet och att medlemmarna ser och uppskattar allt arbete som styrelsen lägger ner.
Styrelsen utför allt arbete ideellt och på sin fritid utan någon ersättning. Vi gör det efter
bästa förmåga och för att vi vill att Torreby skall gå en bra framtid till mötes. Men vi är

mänskliga och vi kan göra fel emellanåt därför tips, idéer och konstruktiv feedback är alltid
välkommen.
Vi återkommer inom kort med mer information!
Styrelsen genom Ulla K Gustafsson och Mattias Ericson
Ordförande och Vice Ordförande

