Verksamhetsberättelse Medelemskommittén 2016
Kommittén
Bestod under 2016 av
Peter Brandt
Ordförande
Maria Brandt
Styreslerepresentant
Gerd Edström
Kjell Holmberg
Lena Israelsson
Styrelserepresentant
Cecilia Lindgren
Anna-Märta Strömbäck
3 ledamöter har slutat
Maria, Gerd och Anna-Märta.
Anita Hjelt och Marie Holmgren har ersatt de ledamöter som slutat
1 vakant plats finns vid skrivande stund

Aktiviteter
Kommittemöten
Komitten har haft 5 protkollförda möten och arbetat utifrån den verksamhetsplan som
upprättades vid det första mötet.
Damupptakt
77 damer serverades en salladsbuffé och kaffe med kaka innan årets modevisningen från
Golfstore drog igång. Som tidgare fanns även Callaways representant på plats.
Klubbchefen och vi från medlemskommittén presenterade säsongens golfagenda för damerna.
Vi passade även på att tacka av Lena
Fadderutbildning
Två repetionsträffar för 32 st faddrar och nyutbildning av 17 st faddrar genomfördes
tillsammans med Mathias i slutet av Maj.
Uppstartsträff och träff för nya medlemmar
Ställdes in pga för få anmälda – Morsdag och Bränbollshelg kan vara en orsak.
EZ Damtävlingen
Tävlinge genomfördes med 63 anmälda, vilket är 10 fler än förra året.
En lägre startavgift och där Electrolux bland annat sponsrade med fina priser kan vara orsaken
till uppsvinget.
Vi passar på att tacka våra samarbetspartner: Electrolux, Elite Hotel Mimer, Hjärtero, Efvas,
Nail Design School och Bodyshop
Tävlingsledning
Medlemskommiten fungerade som tävlingsledning för Golfestivalen Dag 3

Sällskapsgolfen
Har genomförts på onsdagar mellan 15 juni och 17 augusti, antalet deltagare har minskat
under 2016. En enkät kommer att skickas ut till deltagarna för att ta reda på om konceptet
fungerar – att hitta spelkompisar så man har någon att spela med – En utvärdering kommer att
ske under våren 2017.
Grönt kort grupper
· 16 grupper med nybörjare, 154st, har välkomnats och getts information om klubben och
fadderverksamheten
· 136 nybörjare har gått fadderrundor
· 57 faddrar har genomfört 131 fadderrundor
· 113 har fått klubbhandikap varav 30 har <36
·

Utdrag från medlemsregistret visar att
· 43 av de (170) som gick 2014 är medlem idag - 25 %
· 61 av de (165) som gick 2015 är medlem idag - 37%

Återträff
För de som tog grönt kort under 2016 genomfördes en återträff. 22 st kom och tränade med
Jonas, delades in i lag och spelade sen en 9 håls Scramble med en medelskommitte ledamot i
varje lag, vilket var mycket uppskattat av de nya golfarna.
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