
Verksamhetsberättelse för år 2015  

 

Samlat bjöd 2015 på en fin golfsäsong för våra medlemmar och gäster. Under högsäsong har vi 

fortsatt mycket god beläggning. Vi är många som vill spela på en av Sveriges allra vackraste 

seasidebanor!  

Banan  

Banan har haft en fortsatt hög och jämn kvalitet och utvecklingsarbetet har skett efter plan. Banan är 

fortsatt mycket uppskattad. 

Idrottsliga aktiviteter  

Orust GK har som vanligt haft en omfattande tävlingsverksamhet på klubbnivå. Totalt spelades 2 928 

klubbtävlingsrundor på banan under året. Orust GK har under året varit representerad i distriktets 

lagspel i följande klasser: D35, D50, D60, D70, H35, H45, H55, H65, H70, H75 och H80. 

Många medlemmar har deltagit i tävlingarna med stor glädje och med prestationer av skilda slag.  

Medlemmar  

Vid slutet av 2015 uppgick antalet medlemmar till 1 082, vilket är en minskning över året med 22 

medlemmar. Glädjande har antalet fullvärdiga medlemmar ökat något under året. 

Under 2015 hade vi en prova på-dag som gav stort gensvar. Medlemsvärvning var och är fortsatt av 

hög prioritet.  

Kommittéarbete  

Mycket av aktiviteterna drivs av klubbens kommittéer. Under året lades Tävlingskommittén och 

Regel/Hcp-kommitten samman. Mycket arbete har utförts av 50-tal ideellt arbetande 

kommittémedlemmar jämte ett antal medlemmar som bistått i samband med tävlingar och andra 

arrangemang.   

Varje kommitté har var sitt ansvarsområde vilket samordnas och diskuteras vid de 

kommittéordförandemöten som styrelsen anordnar under året.  

Klubbhus och restaurang 

Visst löpande underhåll av klubbhuset har skett, bl.a. hade vi problem med läckage från köket ner i 

bagrummet. Under året upprättades en detaljerad plan för upprustning av klubbhuset. I takt med att 

ekonomin tillåter sker upprustning/uppfräschning.  

Under året tog Lena Eng över restaurangen och har drivit den till medlemmars och gästers fulla 

belåtenhet. Klubben har på olika sätt stöttat Lena i arbetet med att utveckla restaurangen, bl.a. hyr vi 

fr.o.m. 2016 ut mötesrummet till Rotarys veckomöten.  

 



Greenfeegäster  

Under 2015 hade klubben 4 926 greenfeegäster (varav ca 300 från Skaftö), vilket är en ökning med 

584 jämfört med 2014.  

Samarbete på prov med Skaftö GK 

På prov testade vi 2015 ett samarbete med Skaftö GK vardagar under för- och eftersäsong som 

innebar att våra medlemmar dessa tider kunde spela fritt på Skaftö och omvänt. Inom ramen för 

samarbetet gjorde Skaftöspelare ca 300 rundor hos oss och Orustspelare gjorde ca 200 rundor på 

Skaftö. Samarbetet har inte förlängts. 

Organisation  

Under året har Annika Andersson och Caroline Gustafsson bemannat kansliet. Ingvar Fjellman är 

course manager och har under året till sin hjälp haft Mats Danehammar och Patrik Gustavsson, samt 

Lars Dahlberg, Charlie Svensson och Björne Schulz-Johansson som säsongsanställda.  

Under högsäsong har även timanställd personal arbetat i reception och på banan.  

Stig Eriksson har bedrivit sin Pro- och shopverksamhet som tidigare och gjorde sitt 29:de år på 

klubben! 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi är stabil med ett smärre överskott för 2015. Vårt problem är fortsatt de stora 

återbetalningar av medlemslån som sker i samband med att medlemmar lämnar klubben. Under 

2015 återbetalades knappt 0,5 mkr. Återstående skuld till medlemmar uppgår till drygt 6,3 mkr. I 

övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning för 2015. 

Stort tack! 

Styrelsen vill riktat ett stort och varmt tack till alla medlemmar som under året aktivt bidragit till att 

driva och utveckla klubbens verksamhet och till våra duktiga medarbetare på banan och i kansliet 

samt våra fantastiska samarbetspartner i restaurang och pro/shop. 

 

Morlanda den 1 mars 2016 

Styrelsen för Orust GK 

 


