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Månadsbrev  juni/juli 2013 Bråvikens GK 

Hej alla Bråvikare. Flertalet tycker att månadsbreven är bra, andra att de är för långa, 
några vill ha mer ekonomidetaljer och enstaka att de är rena dravlet. Det vore underligt 
om inte olika åsikter fanns bland 2700 medlemmar!! Vi anser att de står för uppriktighet 
och genomlysning av klubbens verksamhet. Vill ni medlemmar veta mer så finns 
styrelseprotokollen tillgängliga för läsning på kansliet. Månadsbreven kommer att fortsätta 
att dimpa ner hos er alla om inte årsmötet beslutar annat. 

 

Banan:  

Nu är den klart spelbar och även om gräset inte är grönt på alla ställen så växer det så det 
knakar genom bra väder och alla våra stödåtgärder. Greener och teer är nu ganska bra. 
Bunkrar och trädgård är äntligen omhändertagna. Jämför vi banpersonalstyrkan nu och för 
5-6 år sedan så har vi för att minska klubbens kostnader reducerat personalstyrkan med 
ungefär tre personer på årsbasis. Räknar vi dessutom de anställda på kansliet så blir 
minskningen betydligt större. Höjer vi medlemsavgiften kan vi anställa fler och slipper 
prioritera banjobbet på det sätt som vi har tvingats göra i år med beska kommentarer om 
ogräs i bunkrarna mm som följd. Frivilliginsatserna från vissa av våra medlemmar, som 
har slitit hårt ute på banan, är beundransvärda. Tack till dem och tack till all vår personal, 
som arbetar hårt och t o m kommer in på ledig tid för att sköta bevattning, klippning och 
annat!! 

Våra hålvärdar är en mycket bra tillgång när de fungerar, men vi behöver en 
sammanhållande kraft och lite mer inspiration på en del håll. 
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Restaurangen: 

Trots turbulens på personalsidan med sjukdom och jakt på vikarier så har vi klarat 
öppethållandet utom när vi en gång tvingades stänga efter lunch för att hinna förbereda en 
studentskiva för 100 personer, senare på kvällen. 

Maten fortsätter att skörda beröm i den uppföljning som vi gör på våra gäster. Naturligtvis 
finns det klagomål också. Dessa gäller t ex salladen, diskhanteringen och att vi inte kan 
servera sk ”golfare (en blandning av stark- och lättöl)”, vilket är förbjudet i de regler som 
gäller för vårt serveringstillstånd. Lunchtiderna har inte alltid varit till allas glädje. 

Detta och mycket annat håller vi nu på att diskutera och förändra. Vi kommer att på 
hemsidan öppna en förslagslåda för förbättringar på vår verksamhet. 

Kiosken har fått anmärkning på korvhanteringen (ej tillräckligt med värme) efter en 
inspektion från kommunen. Då värmningen fungerar och håller temperaturen vid test har 
vi satt upp instruktioner för hur kunderna bör hantera korven, stänga luckan etc. Kiosken 
fungerar utan personal enligt våra kunder, men betalningsdisciplinen bör bli bättre. Trots 
allt blir det dock ett litet ekonomiskt plus.   

 

Fastigheten:  

Lantmäteriet kommer igång med förrättningarna i augusti, detta gäller utväxling av smärre 
väg- och markbitar med våra olika grannar och är ingen stor sak. Upphandling av 
auktoriserad och av samtliga banker godkänd markvärderare har skett. Denna värdering 
bör vara klar i början av september. Värderingen avgör storleken på topp och bottenlån, 
vilket kan förbättra villkoren för våra lån. Ett anläggningsarrendeavtal mellan BraGK AB 
(vårt fastighetsbolag) och BraGK tas nu fram av Björn Ahlberg och bör kunna klubbas på 
styrelsemötet i augusti. 

 

Administration, ekonomi och marknad:   

Vi har nu 25 samarbetsklubbar(se hemsidan), där våra medlemmar spelar till kraftigt 
reducerade priser.  Att vi har så många är givetvis en bonus, som vi vill ge er medlemmar. 
Våra juniorer spelar i stort sett gratis på alla dessa anläggningar. 

Vi har fått in 103 damer och herrar i ”prova på medlemskap” sedan årsskiftet. En hel del är 
nya golfare och en del är från våra grannklubbar. De verkar nöjda. 

Vårt tuffare arbete med medlemsavgifter (ska vara betalda per 31 januari) har lett till att 
många har hört av sig av dem som inte betalt i tid och därför uteslutits ur GIT-systemet 
och inte kunnat boka starttider. En effekt av detta är att flera nu har betalat sina årsavgifter 
och att klubben inte behöver betala medlemsavgifter till SGF för de som inte längre vill 
vara medlemmar. 

Greenfeegästerna börjar nu öka i antal och förhoppningsvis får vi en lång säsong med en 
bra bana som drar folk. Det skulle bättra på vårt ekonomiska resultat, som nu ligger  ca 
500 tkr under prognosen för 2013. 

Marknadssidan går bra och företagsgolfen blomstrar och allt detta drar in en hel del 
pengar till klubben. 

 

Idrott:  

Vår årliga tisdagstour har dragit igång och det är ungefär 20 ungdomar som spelar. På 
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knattegolfen är det ca 60 knattar, som nu har tagit sommarlov efter en mycket lyckad vår. 
Våra elitspelare blir bara bättre och bättre som ledare för våra knattar och de är mycket 
uppskattade av knatteföräldrarna. 

Snart står också årets seriespel för dörren för våra unga elitspelare och de känner sig mer 
än sugna på att spela och vinna. 

Söderbergs Master genomfördes med bravur under en junihelg. Ett lyckat arrangemang 
där alla tycktes nöjda och segrarna tackade våra banarbetare för en bra bana. 

 

Golfhälsningar 130705 

Styrelse/klubbchef 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


