Till Styrelsen för Orust Golfklubb

Motion till Vårmötet 2016
Jag, som mångårig medlem med medlemslån, önskar stödja Orust Golfklubb i att bibehålla
karaktären av seaside/kustnära bana och förutsättningar för bra/unika golfupplevelser på banan för
singel- såväl som spelare med högt hcp.
För att även greenfeespelare ska få den positiva golfupplevelsen, som också motsvarar förväntningar
i relation till greenfeeavgiften, bör klubbhuset och faciliteter i anslutning till banan uppgraderas.
Övernattningsmöjligheter i eller i anslutning till klubbhuset, skulle kunna vara del av en
helhetsupplevelse vid besök på Orust Golfklubb.
För att skapa utrymme för investeringar och fortsatt underlag för driftsbudgeten föreslår jag
följande:
Den medlem, som efterskänker sitt lån till klubben enligt skuldebrevet, får i utbyte ett intyg om två
”spelrätter”. En spelrätt aktiveras genom betalning av årsavgift enligt beslut av Höstmötet. En
spelrätt kan överlåtas eller säljas inom 5 år till ny medlem, som aktiverar spelrätten genom att
betala årsavgift.
Om många av våra medlemmar gör på samma sätt kommer klubbens skulder att minska och ge
utrymme för investeringar och möjligheter till ev. nya banklån i samband med byggnation.
Det skapas ett incitament för att värva nya medlemmar, som är med och delar på driftskostnaden
genom att betala årsavgifter.
Ellös 2016-02-12
Barbro Rendahl

Styrelsens svar:
Det är viktiga frågor motionären tar upp med stort engagemang för klubben, ekonomin och
klubbhuset.
Upprustningen av klubbhuset har så nätt påbörjats och under året kommer tak och fasad att
rengöras. En del yttre målningsarbeten är också planerade. Uppfräschningen sker i takt med vad
ekonomin tillåter.
Under de senaste åren har klubben med olika erbjudanden försökt uppmuntra medlemmar att skriva
av eller konvertera sina medlemslån. Ett 10-tal medlemmar har hittills använt den möjligheten, vilket
reducerat medlemsskulden med upp emot 100 000 kronor.
De olika alternativ som f.n. finns för en medlem som vill återskänka lånet är att ge en ny medlem ett
års fritt medlemskap alternativt greenfeecheckar alternativt lunchkuponger i restaurangen.
Det motionären föreslår finns i praktiken redan, men det beskriver att vi måste vara än aktivare och
än tydligare när vi informerar om de möjligheter som står till buds.
Styrelsen föreslår vårmötet besluta
att motionen därmed ska anses besvarad.

