Nyhetsbrev november 2018
Vår fina 18-hålsbana är nu stängd för säsongen!
Hej medlemmar,
Nu är 18-hålsbanan stängd och vi kan blicka tillbaka mot ännu en bra säsong för Botkyrka Golfklubb med
en bana i fint skick, trevlig stämning och en ekonomi som ytterligare stärkts under året.
Extra glädjande är att medlemsantalet för medlemskategori Senior och Senior Vardag ökar och även det
totala antalet medlemmar. Per sista oktober var vi totalt 1747 medlemmar att jämföra med 1693
medlemmar sista oktober 2017.
Vi är alla delaktiga i den framgång som klubben skördar och jag är helt övertygad att den trenden
kommer att hålla i sig även efter årsskiftet då vår nya Klubbchef/VD Fredrik Lennmalm är på plats. En
presentation av Fredrik finner ni lite längre ner i nyhetsbrevet.
För er som är fortsatt spelsugna och vill ha mer frisk luft håller vi vår trevliga 9-hålsbana öppen med
ordinarie greener hela vintern. Glöm ej heller bort vår Höstmöte som äger rum onsdag 28 november i
Xenter, Tumba. Vi kör fika före möte från 18:30.
Med vänlig hälsning/Max
Klubbchef/Botkyrka GK

Klart med ny Klubbchef/VD för Botkyrka Golfklubb!

Styrelsen har gått i mål med rekrytering av ny klubbchef/klubbdirektör.
Fredrik Lennmalm 49 år efterträder Max Anglert från och med årsskiftet. Han har en gedigen bakgrund
som både golftränare och klubbchef/klubbdirektör. Vi är mycket glada över att han valt att komma till oss.
Fredrik har skrivit en kortfattad presentation av sig själv som bifogas till detta meddelande.
Vi hälsar Fredrik hjärtligt välkommen till Botkyrka Golfklubb.
MVH/Jan Ekholm
Ordförande/Botkyrka GK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hej medlemmar,
Jag heter Fredrik Lennmalm, jag är 49 år och bor i Västerhaninge med Ulrika och våra två döttrar. Jag
började spela golf 1981 och har haft den stora förmånen att jobba med golf i nästan hela mitt yrkesliv.
Som tränare i 17 år på HaningeStrand GK, GolfSouth Stockholm, Saltsjöbadens GK och Husby Golfbana

och som Klubbchef/VD på HaningeStrand Golfklubb i 10 år. Jag har gått SGF’s Klubbchefsutbildning och
PGA’s Högre Tränarutbildning.
Idag har jag hcp 1,7 och jag tycker fortfarande att det är roligt att både träna och spela golf då jag får
möjlighet. Utöver golfen spenderar jag tid med familj och vänner, jag spelar gärna tennis, tränar, tittar på
sport och reser (oftast golfresor).
Jag har spelat på Botkyrka Golfklubb många gånger och jag gillar verkligen banans layout och utveckling.
Jag har också goda minnen av den service och trivsel som genomsyrat anläggningen vid mina besök.
Efter möten med delar av styrelsen med Jan Ekholm i spetsen, Max Anglert och Roger Strömgren stärks
min, redan positiva, bild av Botkyrka GK. Jag tycker om klubbens inriktning med fokus på bana,
medlemmar, medlemmars engagemang och trivsel. Det känns också bra att komma till en klubb som har
god ordning på ekonomin och som bygger framtida planer på ett hållbart sätt.
Jag ser fram emot att träffa er medlemmar, bli en del av verksamheten på fina Botkyrka Golfklubb och att
vi alla får en riktigt bra golfsäsong 2019!
MVH/Fredrik Lennmalm

Fakturering av 2019-års avgifter!

På höstmötet 28 november bestäms nästa års avgifter.
Kansliet kommer sedan i början av december fakturera ut medlemsavgiften för 2019. Fakturan går som
pdf i ett mail så håll koll att den kommer fram. Ibland hamnar den i skräpkorgen.

Sista betaldatum kommer att vara 31 december och vi vädjar till er att betala inom föreskriven tid.
Påminnelser per mail och brev tar tid och kostar pengar som skulle kunna läggas på annat som främjar
klubbens verksamhet.
Fakturering av spelavgiften kommer som vanligt att ske i början av februari med sista betaldatum 28
februari.
Ämnar ni byta medlemsform eller eventuellt inte vara kvar som medlemmar under 2019 så mailar ni
kansliet om det senast 31 december.
MVH/Kansliet

Från 2019 kommer autogirot delas upp på 10 månader januarioktober.
Vi kommer förstås fortsätta med möjligheten att ha årsavgifterna via autogiro.
Till 2019 kommer vi att ändra från 12 månader till 10 månader med dragning januari-oktober.
Anledningen är att sista betalningen ska ligga före nästa års fakturering av medlemsavgiften och på så
vis underlätta hanteringan.
Ni som redan har autogiro behöver inte göra någonting utan vi kör igång autogirot i januari som då
inkluderar både medlemsavgift och spelavgift för 2019.
MVH/Kansliet.

"En av Stockholms bästa och vackraste golfbanor"
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