Ordförandebrev i oktober 2018
Hej alla medlemmar!
Förändrad ledningsorgonisation i Kils GK
Kils GK undertecknade den 27 september anställningsavtal med Magnus Barth som kommer att arbeta
heltid som ban- och klubbchef fr o m 15 mars 2019. På eget initiativ har nuvarande klubbchefen Ninni
Berndtsson valt att gå ner till halvtid fr o m 1 juni 2019 varefter hon arbetar som kanslist. När Ninni
snart lämnar klubbchefsjobbet, för en litet lugnare tillvaro, är styrelsen glad över att få behålla henne
som en aktiv del av Kils GK eftersom hon alltid har klubbens bästa för ögonen och, tillsammans med
många andra, är själva kittet som binder samman klubbens olika delar. Styrelsen önskar Ninni ett gott
halvpensionsliv tillsammans med sin Verner!
Magnus Barth, välkommen att ta över det operativa ledningsansvaret för Kils GK. Det är med stor
tillförsikt som styrelsen ser fram mot att få arbeta tillsammans med dig! Så här har Magnus valt att
själv presentera sig….
"Jag heter Magnus Barth, är 57 år och bosatt i Kil. Jag är gift och har två grabbar som är 15 och 18 år
gamla varav den ena är en hängiven golfare.
Jag har varit aktiv inom golfen allt sedan 1990 och har tidigare arbetat på fyra golfklubbar. Dessutom
har jag varit lärare vid yrkesgymnasium med inriktning på park och idrott. De senaste åren har jag
arbetat som entreprenör för golf- och fotbollsanläggningar runt om i västra Sverige.
Jag har alltid inspirerats av att omsätta ny kunskap i praktik och vill bl.a. utveckla banskötseln mot en
mera biologisk och långsiktigt hållbar inriktning.
För att kunna lyckas med att nå framgångsrika mål är det viktigt för mig att alla är delaktiga,
inspirerade och att vi, på det viset, lättare kan nå de mål och aktiviteter som sätts upp.
Jag hoppas på att kunna ge alla medlemmar, gäster och företag lite nya idéer, aktiviteter och
fortlöpande information om den dagliga verksamheten. Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi
vidareutveckla den bästa klubben för er alla.
Jag har följt utvecklingen av Kils Golfklubb under många år och det är kul att se så mycket positivt
som hänt under de senaste åren. Klubben har verkligen utvecklats i rätt riktning och det är mycket
inspirerande att jag har fått förtroendet att få vara med om att fortsätta denna resa.
Ser fram emot att träffa er kommande år framöver".
Även om styrelseledamoten och t f banchefen Cermit Bäcklund har några månader kvar att arbeta som
banchefvill jag framföra mitt och övriga styrelsens allra hjärtligaste tack för att du ställde upp när vi
plötsligt stod utan banchef i våras. Stort tack, Cermit!
Femdagarsgolf 2019 laddar om i ny kostym
Leif Jurefalk meddelar att tävlingen spelas den 1-5 juli. Det blir fyra klasser (tre singelklasser och en
parklass) enligt principen "order of merit". Spelet sker på fem banor och alla spelar på alla banor. Ditt
sämsta resultat stryks så du kommer alltså ha råd med en dålig dag och ändå vara med i matchen. För
att få räkna sina fyra bästa resultat måste man spela alla fem dagarna.
Sponsororganisationen
Vår sponsorkommitté har gjort ett fantastiskt arbete under många år och årligen bidragit med ca
800 000,- till klubbens ekonomi. Jag vill framföra ett stort tack till alla som jobbat och slitit och gett
Kils GK så stora ekonomiska bidrag. Gunnar Nilsson har varit kommitténs ordförande under många år.
Övriga som deltagit under lång tid är Sture Karlsson och Jan Ericsson - tack för att ni orkade hålla ut
under så många år som ni gjort.
Vårt mål har varit att kunna finna ersättare till alla de som nu avgår men tyvärr har vi misslyckats.
Frågan om att hantera vår sponsorsverksamhet har gått till vår pro Hans Ericsson som också accepterat
uppdraget. Jag är säker på att Hans kommer att göra ett mycket bra jobb. Tack för att du åtog dig

uppdraget och lycka till med jobbet!

Medlemskommmitté
Under lång tid har styrelsen sökt efter personer som idéellt vill arbeta med den sociala delen av vår
klubb. Mycket glädjande har Torbjörn Engström och Sten Darle ställt sig till förfogande för att bilda
kommittén - stort tack för detta, Torbjörn och Sten. En önskan från dem är att kunna knyta åtminstone
en dam och en senior medlem till kommittén. Hoppas någon av er som läser detta nappar. Ta i så fall
kontakt med Torbjörn.
Herrgolfen
Fr o m nu tar Torbjörn Engström över ordförandeskapet i herrkommittén. Lycka till med uppdraget,
Torbjörn! Jag vill samtidigt tacka Linus Alfredsson för din tid som kommitténs ordförande.
Gräsroten
Spelar du på Svenska Spel? I så fall kan du, på ett enkelt sätt, bidra till att Kils GK får bidrag från
spelbolaget. Läs mera om hur du går till väga på www.kilsgk.se/grasroten. Tack för att du stödjer din
klubb!
Säsongen som snart är över
Förhoppningsvis är det ännu några veckor kvar av säsongen men tyvärr lider den ju mot sitt slut. För
klubben har den torra sommaren inneburit en stor påfrestning på både männsika och teknisk utrustning.
Vi har haft haveri på vattenreningen vilket inneburit en obudgeterad (stor) kostnad,
bevattningsanläggningen har råkat ut för flera fel (bl a kortslutningar i marken, pumpen vid sjön lade
av mitt i torkan), komfortkylan i restaurangköket slutade fungera, pumpen i dricksvattenbrunnen
tackade för sig mm. Detta har naturligtvis betytt att obudgeterade kostnader tillkommit i en icke
önskvärd omfattning. Vi har ändå klarat situationen på ett bra sätt tack vare att styrelsen tog ett beslut
om att öka klubbens plånbok till 1 mnkr. Alla som tagit del av 2017 års räkenskapssammandrag vet att
vi gick ur 2017 med drygt 1 mnkr i plånboken för att klara oförutsaedda utgifter vilket vi också gjort.
Sedvanlig ekonomisk redovisning av ekonomin för 2018 lämnas på vårmötet i mars 2019.
Husvagns- och husbilsparkeringen
Som ni väl sett med egna ögon har vi nu en av landets allra finaste ställplatser. Cermit Bäcklund och
Sture Karlsson har ansvarat för anläggandet. Tack Sture och Cermit för ett mycket gott arbete. Tack
också till Stenteknik AB som bjöd på läggningen av markstenen!
Uppfräschning av infarten och parkeringen
Infarten och parkeringen har, under alla år, varit ett rent elände med gropig väg och dammig parkering.
Styrelsen har nu tagit ett beslut om att uppdra till entreprenör att renovera och asfaltera. Beslut om
vilken entreprenör som ska anlitas fattas under den kommande veckan och därefter kommer arbetet att
startas under oktober månad och vara avslutat under november. Under tiden som infarten är avstängd
öpnnar vi den ursprungliga infarten mellan rangen och greenen på hål nr 15. Hoppas ni har överseende
med eventuella olägenheter!
Kostnaden för arbetet kommer att klaras via extern finansiering. Kils GK erlägger årligen en summa
som kan liknas vid en amortering. Hur stor denna summa blir beror på den totala kostnaden.
Kompletterande information kommer att presenteras på höstmötet.
Valberedningskommitté
Enligt stadgarna ska Kils GK ha en valberedningskommitté. Senaste höst- och också vårmöten har
dock misslyckats med att tillsätta en sådan. Enligt min mening är det ett fattigdomasbevis att en klubb
med mer än 800 medlemmar inte har en valberedningskommitté (två ledamöter och en representant
från styrelsen). Man kan nog påstå att det faktum att vi inte har en valberedningskommittéär ett hot mot
demokratin i Kils GK. För att över huvud taget komma vidare i frågan och att en valprocedur över
huvud taget ska kunna genomföras på höstmötet den 19 november kl 19.00 i Golfrestaurangen blev
senaste årsmötesbeslutet att styrelsen undersöker hur bemanningen av styrelse, suppleanter och
revisorer kan se ut. Beslutades att styrelsen upprättar ett förslag och skickar ut detta via e-post för att
alla medlemmar ska kunna ta del av förslaget och också, vid höstmötet, kunna presentera andra förslag.
Bemanningsfrågan kommer att diskuteras vid styrelsens planeringsdag den 20 oktober varefter, så snart
möjligt är, skicka ut detta via e-post. Det är min förhoppning att alla medlemmar tar denna fråga på
allvar så att vi kan välja en valberedningskommitté på höstmötet. Att lita på att "någon annan" tar

ansvaret och meddelar sig villig att ingå i kommittén fungerar inte.

Höstmötet
Som nämnts ovan håller Kils GK ordinarie höstmöte den 19 november kl 19.00 i Golfrestaurangen. Jag
vädjar till alla medlemmar att ställa upp på mötet och bidra till att Kils GK blir ännu bättre!
Ytterligare information
Önskar du ytterligare information angående något som berörs i texten ovan eller vill diskutera något
annat som har med Kils GK att göra tar jag gärna emot ett mail eller en telefonpåringning.
Avslutning
Sist, men absolut inte minst, vill jag rikta ett stort tack till alla er som, på ideell basis, lägger ner ett
fantastiskt stort arbete för Kils GK:s bästa. Ett lika stort och hjärtligt tack vill jag rikta till all personal
som, på ett mycket förtjänstfullt sätt, gjort att Kils GK (snart) kan lägga ytterligare en lyckad säsong till
handlingarna!
Golfhälsningar
Tage Nordkvist
Ordförande
tage@nordkvist.se
070 - 555 94 84

