
Välkommen till Kils GK:s nyhetsbrev i december 2019 
 

 

Snart är julen här och snart lämnar vi återigen ett decennium och går in i ett nytt. Med det nya 
decenniet kommer en ny vår och vi kan återigen börja svinga våra golfklubbor men innan dess 
kommer här ett kombinerat ordförande- och klubbchefsbrev. När ni läser ”styrelsen” i texten nedan 
ska ni förstå det som att det är styrelsen och klubbchefen som alltid deltar i styrelsens 
planeringsarbete på samma villkor som styrelseledamöterna (utan rösträtt). 

Höstmötet 2019 
Årets höstmöte var mycket trevligt och avlöpte, som vanligt, i gemytlig anda men tyvärr är det så att 
allt färre medlemmar besöker våra årsmöten höst och vår. Kanske upplevs de som tråkiga men syftet 
med ett höstmöte är att ge alla medlemmar information om hur styrelsen planerat, och fortsätter att 
planera, inför 2020. Genom att ta del av planeringsarbetet har man möjlighet att vara med och 
påverka hur framtiden i Kils GK ska te sig. Att inte delta i processen innebär att man frånsäger sig sin 
demokratiska rätt att påverka och när vårmötesdeltagarna, i mars 2020, bl a klubbar 
verksamhetsplanen och budgeten står man kvar på perrongen och ser tåget gå. Man kan uppfatta 
det sjunkande (för 20 år sedan ca 130 deltagare, numera klart under 100) antalet deltagare i våra 
höst- och vårmöten som att medlemmarnas tilltro till styrelsens förmåga och välmening är stor vilket 
vi naturligtvis uppskattar mycket men å andra sidan skulle det vara inspirerande med en levande 
diskussion även utanför styrelserummet.  

Samtliga punkter på dagordningen med undantag för två ska ses som att mötesdeltagarna ger eller 
inte ger styrelsen mandat att fortsätta planeringen i den riktning som redovisas. De två undantagen, 
beslutspunkter, är val av funktionärer och beslut om avgifter. 

Resultatet av höstmötet i november är att deltagarna till fullo accepterade det förslag till 
verksamhetsplan som styrelsen och klubbchefen presenterade. Likaså fick drifts-, investerings- och 
likviditetsbudgetarna godkännande.  



Beslutspunkten avgifter innehöll ett förslag om att höja samtliga medlemsavgifter (inte 
spelavgifterna) med 100,- vilket fann mötesdeltagarnas gillande.  

En annan punkt, spelavgiften för platinamedlemmar, hade styrelsen lämnat öppen för diskussion och 
beslut utifrån att reducera antalet förmåner eller att höja spelavgiften med 350,-. Mötesdeltagarna 
beslutade att spelavgiften höjs med 350,-. Styrelsen arbetar med att se över innehållet i den nämnda 
spelavgiften; målet är att kunna erbjuda fler banor med fritt spel eller åtminstone med någon gratis 
greenfee. I skrivande stund är följande klart eller på gång…. 

 fritt spel på Arvika GK  
 fritt spel på Bryngfjorden Golf x antal ronder (diskussioner pågår) 
 fritt spel på Vallentuna GK helgfri måndag – fredag 
 fritt spel (helt eller delvis) på ytterligare två eller tre banor (diskussioner pågår) 
 100,- greenfeerabatt på Sälenfjällens GK  
 tre privatlektioner med Kils GK:s instruktör 
 rangekort med 50 ”drag” à 20 bollar 
 fem lunchkuponger i Kils Golfrestaurang 
 fritt deltagande i två frukostgolfar 
 fritt deltagande i två after-workgolfar 
 10% rabatt i Golfshopen (gäller på ordinarie pris t o m juni månad) 
 1 000,- studentrabatt mot uppvisande av giltig studentlegitimation 

Värdet för platinamedlemmen är, jämfört med vad som ingår i guldmedlemskapet, 4 025,-. Om de 
förhandlingar som pågår med tre andra klubbar (alla i Värmland) går i lås ökar naturligtvis värdet 
ytterligare. 

Beslutspunkten val resulterade i omval av de två styrelseledamöterna Peter Wretman och Cermit 
Bäcklund. Ordförandevalet blev nuvarande. Jag (Tage) tackar ödmjukt för förtroendet som visas mig 
när jag nu går in på mitt 30:e år som klubbens ordförande. Anna Lander hade meddelat att hon inte 
längre står till förfogande som suppleant. Mötesdeltagarna beslutade utöka antalet suppleanter till 
två och som nya suppleanter valdes Margot Hedlund och Torbjörn Engström. Eftersom vi har som 
vana att suppleanterna deltar (frivilligt) i alla styrelsemöten hälsas Margot och Torbjörn hjärtligt 
välkomna in i styrelsearbetet! Nils-Olof Boström och Lars Bergendahl valdes om som revisorer liksom 
revisorssuppleanten Tommy Svensson. 

Glädjande nog lyckades höstmötesdeltagarna välja den valberedningskommitté som vi saknat under 
flera år. De valda är Sören Grindvall (sammankallande) och Mona Mogren. För att kommittén ska bli 
fullständig ska den kompletteras med en deltagare som klubbens styrelse utser på januarisamman-
trädet. 

Biologisk/ekologisk banskötsel 
Vid höstmötet i november tog vi gemensamt beslutet att gå ”all in” i en resa mot ekologisk skötsel av 
golfbanan. Vi har redan ”tjuvstartat” det här i år. Historiskt har klubben använt stora mängder 
konstgödsel samt blivit tvungna att använda bekämpningsmedel som en följd av den gamla skötsel-
metoden. För att slippa springa runt i ett ekorrhjul hela tiden väljer vi nu att arbeta smartare genom 
att påbörja det vi kallar regenerativ banskötsel. 

Vad är detta och vilka är målen?  
Idag är det viktigt att vi, liksom alla andra, tar vårt ansvar för miljöfrågor som diskuteras varmt i vårt 
samhälle idag. Golfbanan skall vara en naturlig del av vårt samhälle, en rekreationsplats, en 



anläggning där vi golfspelare och andra som nyttjar vår anläggning skall känna en trygg och 
avslappnande miljö att vistas i.  

De mål vi satt upp är… 

 att producera en exceptionell kvalitet utan kemikalier 
 att övergå till organisk gödsel och biogödsel istället för konstgödsel 
 att helt slippa använda kemiska preparat 
 att producera och använda egna mikroorganismer med mera 

Ordet ”regenerativ” betyder bara att vi skall skapa nya generationer av nyttodjur i marken för att öka 
kvalitet och skapa bättre näringsupptag. Vi vill alltså gå lite längre än att bara använda ordet 
”hållbarhet”. På samma sätt som det brukar ta minst en säsong att lära känna golfbanans styrkor och 
svagheter kommer det naturligtvis att ta några år innan vi når de mål vi satt upp. Banans kvalitet 
ligger självklart alltid som en första prioritet och det har varit något vi var tvungna att ta tag i under 
våren efter den torra sommaren 2018.  

Vad händer på banan 2020? 
Vi har också beslutat oss för att kvalitetssäkra bevattningsanläggningen så att den fungerar som den 
ska framöver. Likaså finns nya maskiner som en del av kvalitetssäkringsarbetet då en del av dem har 
15–20 år på nacken. 

Driving rangen har fått ett lyft under hösten. Grästee på rangen har planats ut och stora delar av den 
befintliga grästorven har lagts tillbaka och vissa delar får vi så om med nytt gräsfrö till våren. Nya 
stenplattor har lagts dit så det ser helt fantastiskt ut. 

Tee renoveringsprojekt  
Från och med nästa år påbörjar vi renoveringsarbeten av grästee på banan. Vi kan med säkerhet säga 
att vi börjar med tee på hål 2 samt på hål 16. Många utslagsplatser är ojämna och det finns även de 
där spelriktningen behöver justeras. Närmare information kommer när vi vet mera om när och hur 
projekten kan starta. 

Hemsidan 
I början av januari startar vi med att ta fram en helt ny hemsida. Den gamla går tyvärr inte längre att 
uppdatera så den kommer att se lite annorlunda ut men den skall vara kommunikativ och enkel att 
arbeta med så att alla har tillgång tydlig information även framöver. Facebook kommer naturligtvis 
att användas som kompletterande informationskanal. 

Reklam och sponsring 
Som alla säkerligen vet saknar Kils GK en reklam-/sponsorskommitté vilket gör att det i dagsläget 
enbart är två personer som arbetar med försäljningen av reklam; undertecknade. Peter Wigarthsson 
och Sören Grindvall hjälper också till. Budgeten för försäljning av reklam är 650 000,- vilket är ett 
stort arbetsmässigt åtagande. I skrivande stund har försäljningen inbringat ca 400 000,- men 
fortfarande saknas en stor summa för att budgetmålet ska nås. Med det budgetförslag styrelsen har 
presenterat finns inget alternativ till budgetmålet; det måste nås! Om det finns någon/några bland er 
medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till i arbetet skulle det vara mycket välkommet! Arbetet kan 
bestå i allt från aktivt deltagande i försäljningsarbetet till ett tips om ett företag som vill ställa upp 
som sponsor. Ett arbetsbidrag, stort som litet, är mycket välkommet! 

 



Fakturering 2020 
Fakturering inför 2020 pågår just nu och som tidigare kan ni betala via min golf, för att se hur det 
fungerar så klicka gärna på länken nedan 
https://www.youtube.com/watch?v=BU0rkwvBE7Y&feature=youtu.be 

Ni som vill betala via autogiro kan följa instruktionerna i Min Golf och meddela i god tid innan  
15 januari. 

 

Med ovanstående rader ber undertecknade att, å styrelsens vägnar, få tacka alla medlemmar för 
goda insatser för vår gemensamma och kära Kils GK och för det vi brukar kalla klubbkänsla, nämligen 
gott kamratskap.  

 

 

Tage Nordkvist Magnus Barth 
Ordförande Klubb-/banchef 
tage@nordkvist.se Magnus.barth@kilsgk.se 
070 – 555 94 84 070 – 661 36 66 

 

  

 


