Det händer mycket i Ekarnas GK 2019

Med det här dokumentet hoppas vi att stimulera dig som redan är medlem till att
fortsätta vara det. För dig som funderar på att bli medlem är detta en sorts
innehållsförteckning av vad som väntar dig.

Välj medlemsform som passar dig

Vi har många olika alternativ till medlemsformer. Ny seniormedlem får 1000 kr i introduktionsrabatt
första året. Noterbart är att medlem med introduktionsrabatt inte räknas som ”fullvärdig” och kan
därför inte ta del av de greenfee-rabatter vi förhandlar oss till med andra klubbar. Vill man kunna
utnyttja greenfee-rabatter får man avstå rabatten och betala fullt pris. Flexipunkt kallas nu
Flexmedlem och man kan välja mellan liten, mellan och stor (tidigare grön, blå och röd). Beroende på
vilket man väljer får man spela visst antal rundor. Systemet med kortläsare för Flexarna tas bort, man
får helt enkelt anmäla till kansliet när man skall spela och då görs en notering på en lista.
Medlemmen själv får också ett ”klippkort” för att själv hålla ordning på hur många rundor som finns
kvar att spela.
Läs mer om våra medlemsformer i detta dokument: http://ekarnasgk.se/wpcontent/uploads/2018/11/medlinfo_2019.pdf

Konkurrenskraftiga årsavgifter

Medlemskategorierna senior, introduktionsmedlem och de tre Flexmedlemskapen får en höjning av
årsavgiften med 210 kr och yngre senior 22-25 år samt heltidsstuderande får en höjning med 135 kr.
Höjningarna motsvarar i stort sett förväntade kostnadsökningar. Det kan noteras att våra
grannklubbar helt eller delvis också har högre årsavgifter 2019.
För övriga medlemsformer är det marginella justeringar för att få till jämna belopp. Ålderskategorin
0-12 år får helt gratis medlemskap, dock kan träningsavgifter förekomma.
Läs mer om våra årsavgifter på http://ekarnasgk.se/klubben/medlemskap/
Allt detta får du för årsavgiften:
– Omvittnad lättsam och trivsam atmosfär.
– Jämlikhet där ALLA är välkomna och spelar på lika villkor.
– Anställda banarbetare och en stor maskinpark ser till att du har en MYCKET välskött bana att spela
på!
– Anställd administrativ personal ger dig all tänkbar service.
– Hög tillgänglighet på banan.
– Du medlem har första tjing på starttider kl 9-11 lördag/söndag eftersom du kan boka långt i förväg,
gäster kan boka dessa tider först två dagar innan.
– Ett brett program av aktiviteter för olika målgrupper.
– Fri tillgång till klubbhus, omklädningsrum och dusch.
– Fri tillgång till övningsområde.
– Jämförelsevis låg årsavgift och inga insatser eller köp av spelrätter.
– Rangebollar för låg kortavgift.
– Tillgång till Pro, studio och shop.
– Tillgång till golfbil.
Fullvärdig seniormedlem får dessutom:
– Greenfee-rabatt hos samarbetsklubbar.
– Lägre kostnad för redan låg avgift för rangekort.

Nya maskiner för välskött bana

Nya maskiner för fortsatt bra banskötsel skall nästa år köpas för 1,4 miljoner kr. De nya maskinerna
ersätter gamla uttjänta maskiner som är 16 och 25 år gamla, med detta sagt använder vi alltså våra
maskiner så länge det bara går. Golfmaskiner är dyra saker, en semiruffklippare går löst på 900 000
kr! I övrigt sker också investeringar i fastighetsunderhåll med nya värmepumpar till verkstaden och
ny konditorikyl i restaurangen.

Banan förbättras

Förutom löpande förbättringar och underhåll kommer tee 2 och gul tee 6 få buskar planterade mot
väg 47. De vi hade försvann i och med den nya cykelvägen och det känns ”avklätt” som det är nu.
Eventuellt kompletteras också växtligheten mot vägen vid tee 11/12. Fairways kommer att
sanddressas för att det skall bli bättre spelförhållanden även vid regn. Banans diken och dammar
skall rengrävas.
Vi undersöker vad som krävs för att gå över till siffertees istället för färgade klot. Tanken är att det
psykologiskt skall underlätta för många att spela en kortare bana.

Många nyheter i stort och smått

Simulatorn i svingstudion har uppgraderats och det går nu att spela både från höger och vänster.
Perfekt som vinterförströelse men också träning. Läs mer här
http://ekarnasgk.se/proshop/golfsimulator/
Shop och kansli fräschas upp under vintern. Omklädningsrum fräschas också upp och det blir
utvändigt en ny diskbänk för dricksvatten och klubbtvätt. Toalettstolarna byts i raststugan. Dessa
renoveringar kostar inte särskilt mycket men är viktiga för helhetsintrycket både bland medlemmar
och gäster.
Insamling kommer att starta för att under vintern 2019/2020 kunna byta golv och möbler i
restaurangen. Medlemmar och regelbundna lunchgäster kommer att kunna ”köpa” en stol eller ett
bord.
Kamera installeras i kioskdelen på nians raststuga för att krögaren skall kunna se när påfyllning
behövs.
Banvärdar skall engageras (meddela kansliet om Du kan ställa upp någon gång!) för att dels se till att
spelet flyter som det skall, dels för kontroll av medlemskap och greenfee. Att ha banvärdar ger
positiva vibbar även om spelet flyter bra och alla har gjort rätt för sig, det visar att vi bryr oss!

Fler aktiviteter nästa år

Vi har fått bättre bemanning av kommittéerna för ungdom, sponsring, medlemsvård, bana och
valberedning. I samtliga fall behövs ändå någon/några ytterligare personer (kanske Du är
intresserad?) men det är en bra början och förstås något som kommer att leda till fler aktiviteter för
Dig medlem. Bland annat skall vi bli bättre på att ta hand om nya medlemmar och nybörjare. En helt
ny och sugen tävlingskommitté finns också på plats. Här ser du vilka som ingår i kommittéerna:
http://ekarnasgk.se/kommitteer/

Greenfee-rabatter för fullbetalande senior

Fullbetalande (kallas också ”fullvärdig”) senior kan åtnjuta de greenfee-samarbeten vi har nästa år.
Hos Onsjö och Koberg spelar man för 200 kr vardag, 275 kr helg och 100 kr tävling. I samarbetet
”Skaraborgsgolfaren” betalar man 995 i extra avgift till sin hemmaklubb och sedan får man när man
vill och hur ofta man vill spela för 100 kr i greenfee (även tävling) hos Billingen, Lidköping, Läckö och
Vara-Bjertorp. Den extra avgiften (995 kr) läggs i en pott och fördelas efter säsongen bland klubbarna
efter hur många ”Skaraborgsgolfare” man har haft besök av.
Det kan noteras att Västergötlands klubbar har bestämt att inte längre ha den generella rabatten på
100 kr för fullbetalande senior, dock kvarstår fritt spel tre gånger per klubb och år för junior.
En samlad bild av medlemsformer och avgifter finns på http://ekarnasgk.se/klubben/medlemskap/
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