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Verksamhetsplan för Arboga Golfklubb 2019 0ch framåt.
Nedanstående verksamhetsplan breddas av de verksamhetsplaner som
upprättas av kommittéer och andra funktioner i klubbens organisation.
Klubbens kärnverksamhet utgörs av banan vars underhåll och utveckling är av
avgörande betydelse för klubbens existens.
Vildsvin har under hösten 2018 skadat delar av banan. Elstängsel sätts upp så
att hela anläggningen skyddas på bästa sätt mot fortsatt skadegörelse. Arbetet
är påbörjat.
Tillfartsvägarna till anläggningen är i behov av underhåll. Detta behov har inte
varit uttalat på senare år. En första underhållsåtgärd mot bakgrund av
ovanstående genomförs på vägdelen som ligger mellan hål 4 och 5.
Översyn av bunkrar och dess funktion visavi spelet fortsätter. Någon bunker
kommer att läggas igen, någon görs om till gräsbunker och någon
lägesförändras. Åtgärderna syftar till att snabba upp spelet och till att sänka
underhållskostnaderna.
Banans bevattningssystem och pumpanläggning är 30 år gamla. Beredskap
skapas för att byta pumpanläggningen 2019 eller senare. Uppskattad kostnad
ca 500 kkr.
Efterfrågan på golfbilar ökar. Klubben investerar i en eller fler nya bilar.
Samarbetet med Fullerö GK och Torshälla GK utvecklas. Dels genom ökat
utbyte på klubbnivå och genom ett tränar och juniorsamarbete. Dessutom
kommer förutsättningarna för en gemensam öppen tävling att utredas. Syftet
är att locka fler greenfeespelare till respektive anläggning samt att på detta sätt
öka kännedomen om klubbarnas existens vilket kan locka fler att spela våra
banor.
Gemensam marknadsföring i Sverige men även mot ex Tyskland och de
nordiska länderna utreds.
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Styrelsens arbete för att minska antalet lån och dess påverkan på ekonomin,
pga amorteringar och räntor, fortsätter. Klubbens lånesituation är god vid
jämförelse med andra klubbar. Det skapas dock fortfarande för lite kapital i den
dagliga verksamheten för att möta behov och önskemål från intressenterna.
Men lån avslutas och målet är att undvika nya samt att klubbens checkkredit
aldrig utnyttjas utan ligger som den reserv den skall vara. Detta senare är så
gott som uppnått och ny/nya golfbilar kan nu införskaffas utan lån eller leasing.
Styrelsen upplever att det blir allt svårare att hitta ideella krafter som har tid
och möjlighet att engagera sig i en expanderande golfverksamhet och som vill
ta ansvar. Samma problem har de flesta andra ideella organisationer vilket är
ett resultat av den samhällsutveckling som pågår (?)
Utöver ovanstående så breddas och ökar antalet arbetsuppgifter ex som ett
resultat av samarbetet mellan klubbarna ovan. Antalet golfspelare sjunker och
det kräver större insatser av klubben för att behålla medlemmar och sponsorer
mm.
Klubbens kanslichef kommer inför säsongen 2020 att sluta sitt heltidsarbete på
grund av ålderspensionering.
I ljuset av ovanstående diskuterar styrelsen en förändrad organisationsmodell
som frigör en del arbetsuppgifter från den ideella delen vilka överförs till en
mer anställningsbaserad organisation. Det skall dock kraftigt understrykas att
Arboga GK aldrig kommer att klara sig utan ideella krafter men att vissa
uppgifter utförs på ett säkrare och mer kontinuerligt sätt av anställd personal.
Styrelsen inleder ett arbete för att i första hand rekrytera en klubbchef.
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