Stockholms vackraste golfbana!

Nyhetsbrev December.
Hej medlemmar,
Den 2 november stängde vi 18-hålsbanan för säsongen. Efter en lite trög start så växte våra banor ihop
och bjöd sedan på ett mycket fint skick hela säsongen.
Det var en stark bedrift av vår nye Banchef Roger som förutom mycket vårskador på banorna, också
hade en till stora delar ny personalstyrka att lära upp.
Nu närmar sig julen och tid för banorna och personal att återhämta sig inför en mycket spännande
säsong 2016.

Rapport höstmöte
Vi var ca 60 personer som närvarade på Höstmötet under måndagskvällen 30/11.
Under Bosse Alméns ledning genomfördes mötet på ett trevligt sätt.
Under punkten fastställande av årsavgifter så beslutade mötet enligt styrelsens förslag vilket medför att
våra medlemsformer är intakta till nästa år. Gällande avgifter så höjs medlemsformerna Senior och
Senior Vardag höjs med 100 kr övriga medlemsformer behåller nuvarande avgiftsnivå.
Höstmötet beslutade även att upplösa Malmbro GK och införliva den verksamheten i Botkyrka GK.
Mötet avslutades med utdelning av vackra KM-pokaler till vinnarna. Sponsor för detta var som vanligt
generösa Södertälje Guld.

Kansli
Imorgon onsdag 2 december kommer vi att inleda medlemsavgiftsfaktureringen. Den sker genom e-post
och avgiften är som innan 995 kr. (495 kr för juniorer)
Spelrättsfakturan kommer vi sedan att fakturera ut 1 februari.
Kansliet håller öppet måndag-torsdag 09:00-15:00 med stängt för lunch mellan 12-13. Från 21 december
till 10 januari har vi julstängt och öppnar åter 11 januari.
Har ni frågor om medlemskap eller fakturering så mailar ni oss på info@botkyrkagk.se eller ringer på 08530 296 50.

Nytt avtal med vår Pro Magnus
Glädjande nog kan vi berätta att klubben har kommit överens om ett nytt avtal med vår populäre Pro
Magnus Elwin.
Magnus och hans personal kommer som förut att ta hand om utbildning, receptionen, golfshopen och vår
drivingrange. Avtalet sträcker sig över 3 år 2016-2018.

Julöppet i golfshopen 12-13 december 10:0015:00.
Under helgen 12-13 december är det julöppet i vår golfshop.
Magnus med personal bjuder på glögg och ser till att ni hittar fina och uppskattade julklappar till era
släktingar och vänner.
Passa även på att fynda inför 2016-års golfsäsong redan nu.

Gilla oss på facebook!
Tack för att ni gillar oss på Facebook och för att ni säger till era vänner att göra detsamma.
För er som ännu inte tryck på gilla knappen så går ni till https://www.facebook.com/botkyrkagk och trycker
på "Gilla"
Vår målsättning är att under säsongen ha nått upp till 500 gillare.
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