
Bråvikens Golfklubb. 

Samtliga medlemmar. 

     Norrköping 2019-11-27 

Extra årsmöte. Bilaga 1. 
Datum: Torsdagen den 5 december 2019. 

Tid: ca  20:00. 

Plats: Rejmes bilhall. Lindövägen 60. 

Investeringsprogram för maskiner. (Fairwayklippare, greenklippare, 

ruffklippare, traktor, mm) 

Bakgrund 

Vi har till och med september reparerat våra maskiner för ca 365.000 kr, prognos för helåret 

är ca 425.000 kr. De flesta reparationer klarar vi idag i vår egen verkstad med hjälp av Hasse 

och grabbarna. Ett problem som uppstår är naturligtvis att vi har mycket sämre ”klipptid” på 

våra maskiner. Vissa av våra maskiner står ca 20-25% av tiden i verkstaden. Det innebär att vi 

får klippa på tider när det är mycket spel på banan, vilket påverkar såväl medlemmar som 

greenfeegäster negativt att behöva vänta på banan. 

Med anledning av ovanstående har vi under sensommaren och hösten inventerat samtliga 

maskiner, se bilaga 2. En snabb summering av läget kan beskrivas som ”besvärligt”. Vi har 

maskiner som för länge sedan passerat gränsen för vad som är ekonomiskt försvarbart att 

hålla igång. Våra viktigaste klippare har gått långt över 10.000 timmar, vilket är den normala 

livstiden för maskinerna, och är 16 år gamla. Många av våra maskiner är inköpta 2003 och 

2004. 

I augusti var delar av styrelsen, Klubbchef Jan Monier, Banchef Danne Sandberg och samtlig 

banpersonal och besökte ”Trädgårdsmässan” på Elmia/Jönköping, där samtliga leverantörer 

av golfutrustning ställer ut. Alla tre leverantörer som finns i Sverige besöktes och vi fick en 

genomgång av de maskiner vi var intresserade av. 

Vi har haft besök av de tre leverantörerna på Bråviken och efter det har vi fått en offert av 

var och en. 

Vid beslut av leverantör har vi beaktat pris, kvalité, reservdelskostnader, finansiering, 

utbildning av våra mekaniker och den servicenivå som samtliga leverantörer kan bistå med. 

Styrelsen för Bråvikens Golfklubb har som önskemål att det extra årsmötet fattar ett beslut 

om investering i maskiner då detta ligger utanför årets budgetram. 

 

Styrelsen. 


