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Styrelsen genomförde den 14 april sitt tredje sammanträde. Protokollen publiceras som
vanligt på vår hemsida från söndag. Det är styrelsens mål att slutföra den första etappen i
vårt arbete i början av maj. Styrelsen hoppas då kunna redovisa en plan för hur UGK åter ska
återfå en ekonomi i långsiktig och hållbar balans. Ett delmål i detta arbete är det sparbeting
som årsmötet beslöt om i 2009 års budget. Nästa styrelsemöte är den 4 maj.
En handfull arbetsgrupper, alla under ledning av en styrelseledamot, genomför ett
samordnat arbete för att nå dessa mål. Här följer några lägesrapporter:
Spargruppen, som består av Bengt Simonsson, Lars Carlsson och Anders Gustafsson, gör en
total översyn av klubbens ekonomi. Målet är att hitta lösningar som möjliggör en framtid för
UGK i nuvarande form.
Det måste framhållas att läget är bekymmersamt. Nettoutflödet av medlemmar innebär
intäktsminskningar. Klubben får år 2010 betydligt ökade kostnader när våra lån börjar
amorteras. Spargruppens mål är att driftskostnaderna innevarande ska sänkas i enlighet med
årsmötet beslut. Ett ytterligare besparingsprogram planeras och kommer genomföras år
2010 i syfte att kunna finansiera våra amorteringar.
En annan huvuduppgift för spargruppen är att hitta lösningar på klubbens likviditetsproblem.
Dessa orsakas i första hand av återbetalningar av kapitalinsatser samt av fördyringar i
Masterplan och en obetald skuld för ett markköp som beslutades av årsmötet 2005 vars
slutbetalning utfaller under 2009.
Besparingarna kommer att bli omfattande och vi kan som medlemmar räkna med några år
av stor ekonomisk återhållsamhet. Så gott som samtliga verksamheter kommer att drabbas.
Endast underhåll och skötsel av banorna kommer att ges prioritet. Besparingarna leder till
att behovet av frivilliga insatser kommer att öka. Vi tror och hoppas att ”krisen” även kan ha
något gott med sig ‐ en möjlighet att stärka gemenskapen i klubben
Styrelsens masterplangrupp leds av Ove Hedberg. Ove samarbetar med Mats Hagberg och
Axel Grünewald i arbetet att ta fram har en reviderad budget, tidsplan och arbetsplan för
projektet. De har även stöd i sitt arbete bl.a. av Robert Olsson, en erfaren och kunnig
anläggningskonsult. De första nio nybyggda hålen rapporteras övervintrat väl. Målet – om
än väderberoende ‐ är en invigning i slutet av maj. Arbetet med de återstående hålen följer
tidsplanen och arbetet är mer än halvvägs. Alla tyngre arbeten är avslutade.
Medlems‐ och sponsorgrupperna leds av Lars Sundberg. Medlemsgruppen har prioriterat
arbetet med att förmå utträdande medlemmarna att stanna kvar. I styrelsens förra brev
bifogades klubbens erbjudanden till de som begärt utträde. Målet var att erbjudandena ska

vara väl avvägda och att de tydligt visar på fördelarna med att stanna kvar i klubben.
Mottagandet har varit positivt. Svaren har börjat droppa in och i skrivande stund har ett
drygt 25‐tal nappat på erbjudandet. Vi tror och hoppas på fler. Lars kommer att jobba vidare
med frågan och utvecklar även andra aktiviteter för att locka nya medlemmar till klubben.
Onsdagen den 15 april genomfördes en sponsorträff där både Erik Winell och Lars Sundberg
medverkade. Stödet från och samarbetet med våra sponsorer är viktigt.
Våra kommittéer är centrala för klubbens verksamhet. Roger Ohlsson och Ove Hedberg har
ett särskilt ansvar för den kontakten. Några kommittéer har redan tagit initiativ till att
inbjuda styrelseledamöter. Vi är öppna för fler inbjudningar. Styrelsen planerar under våren
ett möte och ett fördjupat samråd med samtliga kommittéordförande.
Sven Rygaard – styrelsens juridiska expert ‐ har ansvar i juridiska frågor. Han går igenom
gällande avtal, bolagsordning, stadgar, m.m. Målet är att kvalitetssäkra de beslut som
styrelsen fattar.
Personalgruppen leds av Erik Winell och Arne Lindquist. De kommer under nästa vecka att ha
enskilda samtal med kanslipersonal, greenkeeper, banarbetare, tränare och restauratör vid
klubben. Målet är informera om styrelsens arbete men framför att fånga upp deras förslag
på förbättringar, rationaliseringar och besparingar.
Till slut. Om du har synpunkter eller förslag så uppskattar vi om du hör av dig till oss i
styrelsen.
Hör gärna av dig direkt till dem i styrelsen som har ansvar för frågan.
Glöm inte städdagen på söndag den 19 april. Styrelsen kommer att vara där från 09.30 –
tillfälle kommer att ges för frågor.
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