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Banan: Klagosångerna över den kalla och långa vårvintern bör ha tystnat. Om ett par dagar 

är sommaren här, i alla fall enligt almanackan. Vår krassliga patient, dvs vår bana, börjar 

långsamt tillfriskna på den intensivvårdsbehandling som heter gynnsamt väder med stigande 

dygnstemperatur och lagom mycket regn, vertikalskärning, hålpipning, dressning, 

hjälpsåning, gödsling och vattning. Men, tillfrisknandet tar tid och fordrar ett intensivt arbete 

från banpersonalen, som börjar bli tröttkörd. Flertalet av våra medlemmar inser att naturen 

inte kan tämjas men enstaka kommer med oseriös kritik om banans skötsel, vilket trycker 

ner våra anställda i kängskaften. Våra greenkeepers behöver stöd, beröm och uppmuntran, 

det är de värda. Alla slingor, även vit, är nu äntligen öppna men behöver fortsatt kärleksfull 

omvårdnad. 

Vi har högt diskussionstak i BraGK och det ska vi ha. Negativ kritik bör vila på underbyggda 

insikter och kanaliseras till styrelse och/eller klubbchef, gärna kombinerad med konstruktiva 

förbättringsförslag. Övrig personal ska få jobba ostört med sitt och inte behöva lägga ner tid 

på att gå i polemik om banans drift och skötsel. Annan kritik, som har hörts, är att vi saknar 

greenkeepers. Detta är lögn. Vi har två välutbildade greenkeepers med fullödig praktisk och 

teoretisk utbildning, Pelle och Carola, som även är arbetsledare för övrig banpersonal, som 

också har formell utbildning i olika nivåer. Utbildningsgraden på vår personal är nu den bästa 

någonsin men att behärska väderleken ingår inte i någons utbildning!! 

Vi måste lägga mer tid och pengar på att skydda oss från vattenpåverkan, dvs bredda 

utloppet i Bråviken och dränera, dränera och dränera till en inte alls försumbar kostnad.  

Greenskydd är en annan investering som måste göras på mellan 50-100 tkr. Budgeten för 

2013 tål dock inte allt på en gång. 

Till sist, de första karparna är utplacerade i dammen på röd 6:a. Troligt resultat blir en 

kontinuerlig rensning, miljömässig och utan kostnad för klubben. Arbetet med karparna 

kommer att fortsätta. 

Restaurangen: 

Starten har varit tuff  - utan öppen bana blir det inte tillräckligt med gäster. Situationen har 

inte blivit bättre genom sjukdom bland personalen när nu gästerna börjar strömma till. Vi 

söker med ljus och lykta efter en eller flera duktiga kockar på deltid och har hittills lyckats 

lösa problemen med goda vikarier. Maten har varit bra, många spontana och positiva 



kommentarer har flutit in. Enstaka klagomål har förekommit, salladsbord efterlyses av flera 

och avställningsbordet för disk är personalbesparande men inte helt populärt. Vi jobbar med 

kundbemötande med målet att såväl personal som gäster ska ha mungiporna uppåt. 

Ovanvåningen på Manheim med det utvidgade konferensrummet står nu klar. Än en gång 

tack till Jan Åberg för finansiering, Henrik Nordgren för arbetet med golv och målning och 

Sharp för gåva och installation av två TV-skärmar! Och naturligtvis till alla andra bland våra 

medlemmar och personal, som har hjälpt till. 

Fastigheten: Fusionen av våra två bolag, som fordrades för att vi skulle kunna köpa marken 

av HSB är undertecknad och inlämnad till Bolagsverket, som troligen blir klar med alla 

formalia till någon gång i augusti. Styrelsen för vårt bolag, BraGK AB, är nu densamma som 

styrelsen för klubben. 

Ny värdering av vårt innehav är planerad för att vi sedan ska kunna omförhandla och 

förhoppningsvis sänka räntorna på lånet.   

Fortsatta diskussioner sker med lantmäteriet och HSB om mindre markbitar vid Djurövägen 

till vänster om rangen. 

Administration, ekonomi och marknad:  Vi har haft en dragning av Ernst & Young med 

anledning av revisionen 2012. Vårt ekonomiska resultat viker något, dvs vi tappar i intäkter 

(greenfee och medlemsavgifter). Kvarstående medlemsfordringar 2012 är inte helt 

negligerbara. Bokslutsprocessen har förbättrats, likaså styrelsens arbete och dokumentation. 

Anläggningsregistren är genomgångna och uppdaterade, likaså klubbens processer som ex 

internkontrollen. Vikten av att fortsätta med detta arbete betonas. 

Ernst & Young uppdrogs vidare av styrelsen att utreda moms-frågan och komma med ett 

ekonomiunderlag för eventuell bolagisering av klubben. 

Preliminära resultat- och balansräkningar  jan-april 2013 visar ett underskott beroende på 

minskade medlemsintäkter,  kund/medlemsfordringar och restaurangkostnader. Likviditeten 

har försämrats genom delbetalningen av fastigheten på 2500 tkr. Styrelsen kommer att följa 

ekonomirapporteringen noggrant under året.  

Många nya medlemmar kommer dock in. Flertalet är av ”prova på” medlemskap men många 

av dessa har köpt spelrätter till 2014. Knappast några sådana finns nu på Blocket, vilket 

troligen driver upp priset nästa år. 

Arbetet med att informera om banan och driva in avgifter tar allt mer tid. Nu beslutar vi  om 

vad som ska avskrivas och indrivas för 2012. De som inte betalt sitt medlemskap för 2013 är 

avstängda från GIT i väntan på betalning. 

Henrik Esting har gjort en rivstart som marknadsansvarig. Han har jobbat hårt med 

iordningsställande och struktur för samarbete med våra partners. Henrik har presenterat sig 



för oss alla i sitt utskick nyligen och vi känner honom tidigare från hans arbete i 

tävlingskommittén. En i gänget, som inte drar sig för att ta i. 

Idrott: Trots den sena våren har våra elitspelare haft sina säsongspremiärer.  

På knattegolfen har vi gott om duktiga ledare och omkring 50 knattar har haft kul på 

övningsfältet. Tisdagstouren har så sakteliga kommit igång med H55 som först ut. 

I dagarna sitter vi väl många klistrade framför TV:n och följer Nordea Masters på Bro Hof, där 

vi hoppas att inom en snar framtid kunna få se flera av vår klubbs unga elitspelare. 

Glädjande att våra media har satsat lite mer på golfen.  Golf är som livet självt borde vara, 

nämligen kul, meningsfyllt och produktivt!! 

Golfhälsningar 130530 

Styrelse/klubbchef 

 

  

 

 

 

   

 

  


