
Information 22 oktober
Från Medlemskommittén

Hej alla medlemmar!
Nu är det vår tur i Medlemskommittén att informera om vad vi gjort under de senaste månaderna. Vårt

ansvarsområde är att skapa trivsel och gemenskap för klubbmedlemmar genom aktiviteter, engagemang och
arrangemang. Som alla vet så har våra aktiviteter begränsats på grund av Covidpandemin men vi hoppas kunna

ordna några medlemsaktiviteter nästa år! 
 

Som Torbjörn från Ban- och anläggningskommittén skrev häromveckan har vi haft ett möte där vi har fått
framföra önskemål som vi har snappat upp från er medlemmar. Vi är tacksamma för möjligheten och vi kommer

fortsätta dialogen kommittéerna emellan. Det är lärorikt att arbeta tillsammans! 
 

Medlemssynpunkter finns det gott om och de vi får in förmedlas även till Anders Johansson som tar dem vidare
till styrelsen. En del av era frågor och synpunkter finns att hitta svar på men vi har sett ett behov av att förtydliga

kommunikationen från klubben. Vi i medlemskommittén önskar att det tas ett styrelsebeslut på vilka
kommunikationskanaler CGK ska använda. Bland annat var det många som saknade information på hemsidan

under Carlskronaveckan. Vi ha även granskat hemsidan och lämnat förslag till förbättringar. 
 Vår hemsida är ansiktet utåt och är speciellt viktig för våra gäster. 

 
Många saknar publicering av tävlingsresultat i våra lokala tidningar. Det är kul att läsa även om man inte varit

med och dessutom ser andra att det händer lite på CGK. 
 När det gäller tävlingarna har vi önskemål om att tydliga riktlinjer tas fram hur tävlingsverksamheten ska

bedrivas. Både när det gäller privata- och medlemstävlingar.
 

Vi har tagit fram en broschyr med ”bra att veta information” både för medlemmar och gäster. Vi vill att den läggs
in på vår hemsida så att gäster kan läsa/skriva ut den. Sen hoppas vi att den även kommer att finnas i

pappersform i receptionen.
 

Vi hade planerat att träffa alla våra nya medlemmar och presentera Medlemskommittén under året. Det blev
dessvärre endast av vid två tillfällen då vi hälsade deltagare på nybörjarkurser välkomna och de fick tillfälle att
ställa frågor. De fick också en greenlagare med CGK:s emblem som välkomstpresent. Vi hoppas kunna delta vid

fler nybörjarmöten nästa år.
 

Vi har fått in synpunkter på och kommer undersöka möjligheten att skicka ut fakturan med medlemsavgift
digitalt till de medlemmar som vill. Detta för att dra ner kostnaden för porto.

 
Avslutningsvis en uppmaning: Vi har ju en fantastisk bana som våra banskötare gör sitt yttersta för att hela tiden

förbättra. Men vi själva måste också städa efter oss. Så här års är marken porös och det blir lätt torvor och fula
nedslagsmärken. Se till att laga dem, och om någon har tappat ett godispapper, eller kråkorna har levt om i

papperskorgarna, plocka gärna upp sådant skräp också. Och om man inte skulle hinna till toa/dass och behöver
nyttja naturen funkar det bra att lämna pappersservett efter sig men INTE våtservetter. Dessvärre ligger det

alldeles för många sådana slängda längs vår bana och det ger inget trevligt intryck.
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Genomföra utarbetade förslag efter den plan som sanktionerats av klubbchef/VD och styrelse
Definiera behovet av och utse ansvariga personer för medlemsaktiviteter

Sammanställa kommitténs information till medlemmarna
Genomföra informationsträffar för medlemmar

Ha en god relation och samarbete med klubbchef/VD, styrelse och övriga kommittéer
Initiera till att värva nya medlemmar, introducera dem och hålla i fadderverksamhet för dessa

Informera om kommitténs arbete på årsmötet
Delta i minst två verksamhetsmöten/år

I samråd med klubbchef/VD och styrelse planera och genomföra golfens dag
I samband med KM arrangera avslutning med diverse ceremonier och festligheter

Föra protokoll vid kommitténs möten

Nu går vi mot några månader där golfen ligger lite längre ner på prioriteringslistan, men vi i Medlemskommittén
tar gärna emot era tankar och idéer ändå. Välkomna att höra av er till någon av oss.

 
Medlemskommitténs medlemmar är

Michaela Linge
Ulf Andersson
Erik Andersson
Stefan Stenbeck

Eva-Lott Eitrem, ordförande
 

Medlemskommitténs ansvar:
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