Verksamhetsberättelse för Skellefteå Golfklubb 2009
Säsongstart
Golfåret 2009 startade i januari med
inomhusträning i fd. Boule-hallen.
Drivingrangen på Rönnbäcken öppnades
den 6 maj. Golfbanan öppnade den 20 maj.
Införande av spelrätter
Arbetet med att införa spelrätter
avslutades. Över 90 % av golfklubbens
medlemmar konverterade sina lån till
spelrätter och detta måste anses vara ett
fantastiskt resultat.
Nygammal pro
Stephen Skinner rekryterades som ny pro
efter Fredrik Larsson.
Shop
Avtalet med Ulf Andersson rörande
golfshopen fortsatte som tidigare.
Restaurangen
Mikael Lundmark med personal har drivit
golfrestaurangen 2009.
Resultat
Rörelseresultatet för koncernen före räntor
avskrivningar blev 905 (685)* tkr .
Investeringar har under året uppgått till
med 804 (887)* kkr.
Greenfeegäster
Antalet greenfeegäster har under året varit
3600 (3100*) samt 4800 (3870)* gäster
har spelat på korthålsbanan.
Möten 2009
Årsmötet hölls den 24 mars och höstmötet
hölls den 6 december. Höstmötet
organiserades i form av ett öppet hus i
Rönnbäcken för att attrahera ett större
antal medlemmar. Ett 70-tal medlemmar
deltog, vilket är en hög siffra jämfört med
ett konventionellt höstmöte.

Omorganisation
Under sommaren blev det mer och mer
tydligt att arbetsorganisationen inte
fungerade tillräckligt professionellt. Det
visade sig mer och mer ohållbart att
styrelsemedlemmar förutom styrelsearbete
även ska delta i den dagliga driften av
golfklubben. Förutom den extra ideella tid
som måste läggas ner så framkom krockar
och otydligheter i beslutsfattandet/genomförandet. En omorganisation var
absolut nödvändig.
Första steget var att anställa Stephen
Skinner som Klubbchef/Pro, naturligtvis
efter ett antal utvärderingar och tester.
Efter Skinners tillträde fick han omedelbart
ett uppdrag av styrelsen att se över
arbetsorganisationen. En önskvärd
organisation framkom i december som
MBL-förhandlats. Därefter skedde tyvärr
nödvändiga uppsägningar som också MBLförhandlats och genomförts.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla
anställda som gjort ett bra jobb under det
gångna året!
Styrelsen har haft 8 sammanträden under
verksamhetsåret förutom höst- och
årsmöte.
*Siffror inom parentes avser 2009
Ekonomi: Se årsredovisning.
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