Verksamhetsberättelse 2018
Banan
Trots att alla odds var emot oss med tanke på den torra och extremt varma sommaren så är det
tillfredställande att kunna konstatera att vår bana åter utvecklades i rätt riktning. Vi erhöll
under 2017 massiv kritik för hur vår bana sköttes därför känns det extra bra att de åtgärder som
vidtogs har gett effekt.

Ekonomi
Åtgärderna som vidtogs gav även ett positivt utfall på ekonomin.
För år 2018:
Ökade driftsintäkterna med 322 tkr jämfört med 2017, samtidigt som driftskostnaderna
minskade med 141 tkr jämfört med 2017. Sammantaget intäkter – kostnader på rörelsens drift
blev utfallet + 457 tkr.
Vi investerade för totalt 479 tkr, främst till banan med banförbättringar och en beg.
fairwayklippare, men även nya möbler och nödvändig upprustning av el till restaurangen.
Totalt blev vårt resultat 2018 efter avskrivningar och finansiella kostnader minus 661tkr.
Vår likviditet var vid årets slut 737 tkr. Reverslånen till medlemmarna har minskat med 61 tkr,
och uppgår till 3317 tkr. I övrigt inga lån. Vår soliditet, (hur stor del av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital, eller enklare hur förmögen klubben är), uppgår till 45,3 %.

Enkät
Vi fortsatte att genomföra enkäter, under året har två olika genomförts.
En övergripande och en som har samband med det arbete som klubben genomför inom ramen
för förbundets 50-50 projekt, fler kvinnor till golfen, men också innebär ett arbete för att bli en
mer inkluderande och jämställd klubb. Överlag har vi på de flesta områden som mäts positiva
siffror. Men det finns också det som är mindre bra. Många känner sig inte inkluderande i vår
verksamhet. Här måste vi bli bättre på att uppmärksamma varandra.
I topp, som vi vant oss vid, ligger vår restaurang som har väsentligt högre betyg än riket vad
beträffar kvalitet, prisnivå och service.
Vi har bra svarsfrekvens men vädjar till att fler svarar. Det är då vi kan, lyssna och ta del och
försöka åtgärda.

Arvsfonden
Ett års hårt arbete belönades under april med ett bidrag på 1,6 miljoner från fonden. Detta för
ett projekt inkluderande två delar. Något helt unikt för den här delen av distrikt och region. En
studio för året runt bruk, framförallt för att kunna erbjuda våra juniorer möjlighet till bra året
runt träning och för att bygga om övningsfältet på andra sidan Folkestaleden till en korthålsbana
typ junioräventyret.
Projekten är budgeterade till 2,5 miljoner kronor. För att kunna starta behöver vi för
Arvsfonden kunna visa hur vi finansierar den knappa miljon som saknas. Tidsmässigt har vi 18

månader på oss att komma igång för att bidraget från fonden inte ska frysa inne. Målsättningen
har varit att vi ska kunna själv finansiera dessa förändringar. Vi har på olika sätt sökt bidrag,
från Sörmlandsidrotten, sparbanksstiftelse och sponsorer b.la
Det känns mycket bra att kunna berätta att vi nästan är i hamn och har förhoppningen att kunna
starta under våren.

Medlemmar och spel
Styrelsens ambition att skapa mervärde för våra medlemmar ledde till att Arboga ingick i det
samarbete som vi har med Fullerö sedan många år.
Den varma sommaren påverkade naturligtvis spelet på banan. Under hösten skedde dock en
kraftig återhämtning beträffande medlemmars spel och även gästspel. Vi tappade 2% i
medlemmars spel.
Genomsnittsåldern är drygt 52 år och vårt hcp snitt 21,2. 25,6 % av våra medlemmar är damer.
Glädjande nog är vårt medlemsantal stabilt trots att den positiva trenden sedan tre år på riket
bröts under 2018, troligen p g a den varma sommaren.
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Under våren antogs vår klubb som en av 28 st på riket att ingå i förbundets utvecklingsarbete att
bli en mer jämställd och inkluderande klubb, få fler kvinnor på alla nivåer, medlemmar i styrelse,
kommittéer etc. Arbetsgruppen har kommit halvvägs i det web baserande utbildningsmaterial
som man utgår ifrån. Vi har spanat och prioriterat och går under 2019 i en fas med att inventera
problem. Arbetet kommer under året att identifieras och också göra avtryck i vår verksamhet.
Styrelsen tackar alla som ställer upp för klubben ideellt. Faddrar för våra nybörjare, våra
golfvärdar, de som på olika sätt varit behjälpliga med arbete på våra fastigheter. Hjälper oss att
hålla rent och snyggt. Ert arbete gör skillnad.

Styrelsen har haft 10 st möten under året och har bestått av: Ordförande Ove Randberg, Kassör
Lennart Östlund, Vice ordförande/Sekreterare Camilla Eriksson, två ledamöter, Lars Gunnar
Svensson, och Ann Charlotte Arnell och Robert Gustavsson, två suppleanter Paloma Andia de la
Torre och Sandra Jederud.
Styrelsen Torshälla Golfklubb

