Uppsala den 2009-04-02

Värderade medlem i Upsala golfklubb!
Upsala GK mot framtiden – Lägesrapport 1
Vi i styrelsen vill tacka för det förtroende vi fick på årsmötet. 14 dagar har gått sedan dess.
Vårt arbete med uppdraget kommer att präglas av Öppenhet, Respekt och Ansvar (ÖRA). Det
har varit en intensiv period för oss i styrelsen. Tiden har ägnats åt kontakter med medlemmar,
informationsinsamling kring klubbens ekonomi och till arbetsmöten. I det fortsatta arbetet är
vi i behov av ditt stöd. Har du förslag så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.
Styrelsens mål är att återge klubben en ekonomi i långsiktig och hållbar balans. En handfull
arbetsgrupper, alla under ledning av en styrelseledamot, genomför ett samordnat arbete med
målet att ta fram totalbild av klubbens situation. De förslag som utarbetas ska innehålla en ny
budget med ett sparbeting och en plan för slutförande av masterplan. Styrelsen är enig om att
golfbanan är vår främsta tillgång och att utvecklingen och skötseln av denna ska ges högsta
prioritet. En fortsatt framgång för vår klubb förutsätter att den kan erbjuda regionens bästa
och mest välskötta golfbana.
Tisdagen den 31 mars hölls första styrelsemötet. Utöver formalia ägnades tiden åt projekt
”Upsala GK mot framtiden” – styrelsens benämning på det uppdrag vi fått av årsmötet.
Arbetsgrupperna fick i uppdrag att fortsätta sitt arbete och kommer att redovisa resultat vid
kommande möten. Efter varje styrelsemöte kommer information att sändas ut till
medlemmarna. Vid städdagen den 19 april kommer delar av styrelsen att vara närvarande.
Vi ber dig att hålla i minnet att vi äger vår klubb med mark, bana och byggnader detta har ett
stort värde i framtiden. Det är viktigt att tänka på det när du jämför dig med andra golfare som
är medlemmar i klubbar som inte äger sin anläggning.
Styrelsen har även kunnat konstatera att vår driftsekonomi är någorlunda rimligt balanserad,
men att det krävs besparingar och återhållsamhet för att göra den långsiktigt hållbar. Med de
sparbeting som styrelsen avser att arbeta fram kommer den att stärkas och vi räknar även med
att klara amorteringar på lånen till masterplan.
Det är sämre med klubbens likviditet. Styrelsen ägnar därför detta område största
uppmärksamhet.
Ett omfattande arbete har därför igångsatts för att värva tillbaka medlemmar som lämnat
klubben. De preliminära resultaten av dessa försök är mycket positiva. Rapporter från
styrelsens medlemsgrupp – som nu ringer runt - är att drygt hälften av de som begärt utträde
ur klubben är beredda att ompröva sitt beslut.

I syfte att uppfylla styrelsen policy att alla medlemmar ska vara informerade redovisas nedan
det erbjudande som skickas ut till dessa före detta medlemmar. Det har varit av största vikt att
snabbt gå ut med erbjudandet eftersom många redan undersöker alternativ. Vi har därför inte
haft möjlighet att i någon större utsträckning inhämta er uppfattning. Vi kan bara vädja till er
lojalitet och ert fortsatta förtroende för att vi har fattat ett klokt beslut i denna fråga. Om du
har synpunkter skulle vi uppskatta om du hör av er till någon i styrelsen.
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