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Kaizen emballage. Toppengallerian.
Glöm eJ Gåsagolfen 15 oktober!
Höstårsmötet 18 oktober 19.00
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Ordföranden har ordet

Härmed kallas ni till Höstårsmöte på Söderslätts GK
Tisdagen den 18 oktober kl 19.00 på klubben.

Föredragslista för årsmötet
  1.    Mötet öppnas.
  2.   Fastställande av röstlängd.
  3.   Fråga om mötet behörigen utlysts.
  4.   Fastställande av föredragningslistan.
  5.   Val av ordförande för höstårsmötet.
  6.   Val av sekreterare.
  7.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
  8.   Styrelsens redovisning för verksamhetsåret.
  9.   Fastställande av antalet ledamöter för kommande mandatperiod.
10.   Val av klubbordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
11.    Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
12.   Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt medlemslån för 2011.
13.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14.   Övriga frågor.
15.   Mötet avslutas.
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I år har vi inte haft vädret med oss, det har 
tyvärr regnat bort för många speltimmar. 
Banan har varit blöt och stängd vissa da-
gar. I övrigt har banan varit i ett utmärkt 
skick som lockat många och som också 
uppskattat kvalitén.

Vid senaste årsmötet lovade jag 
att vi skulle skapa en referensgrupp för 
att få förslag från medlemmarna på 
nya idéer som styrelsen inte förutsatt. 
Det blev 15 personer som anmälde sitt 
intresse att medverka i gruppen. Vid det 

första mötet den 8 augusti var intresset 
stort från gruppmedlemmarna. 

Det kom fram 20 alternativ som 
skulle vidareutvecklas.

Nästa möte för en utvärdering av 
förslagen blev den 30 augusti. Vårt mål 
är att vi skall ha ett underlag klart till vårt 
årsmöte den 18 oktober då vi skall pre-
sentera referensgruppens och styrelsens 
förslag.

Det var intressant att se den entusi-
asm som fanns i gruppen under mötet. 
Det har också kommit många mail med 
olika förslag som vi lägger till de övriga.

Det är också viktigt att vi hela tiden 
försöker få fram lösningar på gamla 
förslag som ännu ej är genomförda. Jag 
känner att det finns många åsikter om 
hur klubben skall drivas och jag hoppas 
att styrelsen skall leva upp till de förvänt-
ningar som medlemmarna har. 

Vi har behov av att få in fler med-
lemmar så att vi uppnår våra mål. Den 
bäste säljaren som kan få in fler medlem-
mar är Du som har Din spelrätt i en låda. 
Försök att sälja den eller ge bort den så 
hjälper Du klubben.

Vi tror att botten är nådd så vi 
förväntar oss att få in fler medlemmar 
under 2012.

Vår golfbana är av mycket hög klass, 
vilket beror på att vi har personal som 
inte gör avkall på detta. På så vis kan vi 
locka till oss fler greenfeegäster.

 Vi kan inte minska kostnader och 
samtidigt ha en bana av toppklass.

Vår förhoppning är att vi alla tillsam-
mans i klubben skall kunna vända tren-
den mot en bättre framtid.

Ordförande
Jan Persson
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 Söderslätts
 Golfklubb
        V. Grevie 19, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post:  info@soderslattsgk.golf.se

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
Tävlingsledning ...... 040 42 96 81
Kansli ...................... 040 42 96 82
Klubbchef................ 040 42 96 83
Shop/Instruktör ....... 040 42 96 85
Restaurang ............. 040 42 96 86
Fax  ......................... 040 42 96 84

Öppettider: 1/10-28/3

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        09:00-15:00. 
        Fr.o.m. den 19/12-8/1 
        håller kansliet helt stängt.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 1:a veckan i december 2011.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Kansliet informerar
Så har helt plötsligt hela sommaren gått och vi är inne i höstsäsongen. Vissa landsändar har haft 
fantastiskt golfväder men vi har tyvärr fått betydligt mer regn än vad vi förtjänar.
Tittar vi på bokningsstatistiken för hela Sverige så har det spelats/bokats mycket golf, 
6 % mer än i fjol om man räknar hela året, men visst är det stora skillnader mellan 
klubbarna.  

Bokningar över tid på Söderslätts GK mellan 1/1-15/9
2010   2011
Obokade  17 336 69% 16 006 67%
1-bollar 499 2% 532 2%
2-bollar 2 780 12% 3 015 13%
3-bollar 1 475 6% 1 604 7%
4-bollar 1 751 7% 1 859 7%
Tävling 1 009 4% 999 4%
TOTALT 24 850 100% 24 015 100%

Medlemsantalet
Medlemsantalet har stadigt ökat från att ha varit 1 040 i början på året till 1 243 i mitten på sep-
tember. Efterfrågan på värdebevis/spelrätter kommer med all säkerhet att öka i början på nästa 
säsong. Om du inte avser att ge bort den till anhöriga eller vänner så tar jag tacksamt emot den. 
Det blir lättare att rekrytera nya medlemmar om jag kan erbjuda en spelrätt utan kostnad.

Sponsorverksamheten
Agust Arinbjarnarson och jag har i år hållit i sponsorverksamheten. Vi lyckades slå förra årets spon-
sorintäkter genom att ”hitta” ett antal nya sponsorer. Vår ambition inför nästa år är att klara  
1 00 000 kronor i sponsorintäkter. För att lyckas med detta behöver vi din hjälp.

Bingolotto
Stöd klubben genom att teckna dig för några lottor i månaden. Länka direkt  
på www.folkspel.se/bingolotto/tv-programmet/prenumerera/  
och väl där inne längst ner vid sök-rutan så skriver man Söderslätt så får  
man upp två alternativ och man väljer då vår golfklubb. Sedan fyller man  
i övriga uppgifter och klickar skicka. 

För varje såld Bingolotto går 15 kronor oavkortat till golfklubben.

Golfsimulator
Glöm inte att vi har en förträfflig golfsimulator ovanför shopen som du kan boka på nätet. 
Vår ambition är att ordna en Eclectic-tävling under vinterhalvåret.  

Order-of-Merit 2011
Då var årets Order-of- Merit klar med följande segrare; 
A-klassen Henning Laursen med 46 poäng .
B-klassen Hans G. Johansson med 31 poäng .
C-klassen delas mellan Barbro Jönsson och Hans-Tore Pilåker med 24 poäng .

Joao Guiomar
Klubbchef
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DamkommitténS

Säckpipeblåsare.

Sommarslaget, tema var i sommarens och blommornas tecken.

Söderslättsmixen 
spelform greensome spelades lördagen 
den 18 juni. Deltagarantalet var stort, 47 
lag, och en del spelare från andra klubbar 
deltog.

Huvudsponsor var Bergströms Interiör. 
Glada vinnare blev Ulla och Jan Alver-
strand.

Till maten underhölls det med musik. 
En härlig golfdag med en skön avslutning  
i musikens tecken.

Sommarslaget 
- vår nya tävling för i år genomfördes 11/7, 
inledning på golfveckan Många kände sig 
manade att spela Sommarslaget som blev 
fulltecknad. Spelformen var s.k Ryder cup. 

Hanna Mårtensson, Dk, bjöd på cider, 
jordgubbar och choklad efter spelet ingick 
även en god lunch. Vi hade tur med väd-
ret, det blev betydligt mer regn senare i 
veckan!

Agneta Bjuväng

Vinnare i Söderslättsmixen blev Ulla o Jan Alverstrand. Grattis!
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Damkommittén forts.
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Hanna Mårtensson står och serverar cider och choklad. Väldigt gott och trevligt initiativ damkommittén!

Vinnarna i Sommarslaget var Annette Bengtsson och Lennart Palm. Grattis!
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En av våra sponsorer

Kaizen Emballage startade 2002 i Tygelsjö 
utanför Malmö. Vi är idag 10 anställda och 
omsätter ca. 43 MKr med egen fabrik och 
lager i Skurup samt i Motala. 

Vår styrka är att tillsammans med våra 
kunder skräddarsy lösningar som under-
lättar vardagen och skapar en säkerhet i 
leveranser av förpackningar och förbruk-
ningsartiklar till våra kunder. 

Emballage är ofta skrymmande pro-
dukter och vi minimerar lagerbehovet hos 
våra kunder genom att lägga lagret hos oss 
och vi distribuerar veckovis istället. 

Vi arbetar framförallt med wellpapp, 

http://www.kaizenemballage.se

plastwell, trä och skuminrede när vi ut-
vecklar emballage.

Vi har idag:
    Egen tillverkning av förpackningar och 
displayer både i Skurup och i Motala
    Eget snickeri med produktion av pallar 
och trä emballage, allt godkänt av jord-
bruksverket
    Komplett sortiment av förbruknings-
artiklar
    Brett sortiment av Cellofanpåsar med 
och utan tryck
    Vi utför lego montering och  

Vår tävling, Kor o Tvärs, som gick under 
söderslättsveckan drog till sig 48 deltagare. 
Lite färre än vad vi trodde eftersom vi 
hade kortat av tävlingen.

Detta gjorde vi för att den inte skulle 
ta så lång tid. I år blev det normala spel-

tider. Vi hoppas på fler deltagare nästa år.
Seriespelet och våra veckotävlingar 

flyter på som planerat. Närmast på tur 
blir nu våra veckofinaler som går 23, 24 
och 25 september.

Vid pennan

Roland Olsson
rolande.olsson@telia.com
0708-397948

Herrkommittén

kontraktspackning
    Vi designar och producerar prover i 
skärrobot vilket säkerställer att prover 
och den slutgiltiga produktionen överens-
stämmer
    Lagerhåller och distribuerar produkter 
till kunder utifrån kundernas löpande be-
hov, detta gäller även specialförpackningar
    Komplett sortiment av kontorsartiklar
    Det mesta med egen bil

Du har mer in formation på vår hem-
sida, www.kaizenemballage.se . Toppengallerian
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Segrarna Sonny Bodell (blå skjorta) samt Marcus Bodell på 66 netto. Prisutdelaren är sponsorn ICA Toppen Jens Bertilzon

Från vänster Kristjan Laks och Jaan Laks. 
2:or på samma resultat men sämre hcp.

Från väster Mats Brandt och Lennart Andersson 
på samma resultat men sämre hcp.

Medlemskommittén
Goda idéer sökes!
En av de viktigaste uppgifterna för oss i 
Medlemskommittén är att se till att Du 
som medlem är nöjd med ditt medlem-
skap och känner dig hemma och trivs i 
klubben. 

Denna säsong har vi:
	Arrangerat utbildningskvällar med regel-

kunskap och ”vett och etikett”
	Ordnat kom-i-gång-golf på kvällstid för 

dig som önskar en extra ”push” i ditt 
golfspel

	Startat upp en fadderverksamhet/
spelkompis, för dig som vill ha någon att 
spela med

	Arrangerat 36-dagen, en eftermiddag 
tillägnat våra medlemmar med hcp 36 
och däröver, där vi spelade golf under 
lättsamma former

	Medverkat vid prova-på-golfen i våras 
när icke-golfare besökte klubben för att 
prova på spelet

Du som läser det här har säkert egna idéer 
på vad vi kan göra för att ytterligare öka 
trivseln i klubben.

Snart sätter vi oss för att planera nästa 
säsong. Det är lätt att bli ”hemmablind” så 
därför vänder vi oss till Dig som är med-
lem i klubben. 

Vilka aktiviteter tycker Du vi ska  
arrangera nästa säsong? Dela med dig av 
dina tankar och idéer!  Lägg ett mail till  
gun-britt@huvudkontoret.se eller ring 
mig på 0708-84 11 08.

Jag lovar att vi kommer 
att vända och vrida på 
alla idéer som kommer 
in och försöka göra det 
allra bästa utav det. 

Hälsningar
Medlemskommittén 
Gun-Britt Hansen

Toppengallerian
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