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Höstmöte - Banstängning - Städdag - REA
Hej alla medlemmar,

Igår hölls det årliga höstmötet där föreningens medlemmar beslutar om

verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter till kommande säsong 2023. En extra het

potatis på agendan var banans kondition, greenernas kvalitet och vad som ska göras på

kort respektive lång sikt för att skapa en mer attraktiv golfupplevelse på Åkersberga

Golfklubb. Det var stor uppslutning på mötet med närmare 100 engagerade medlemmar

på plats. Styrelsens förslag till budget, verksamhetsplan samt medlemsavgifter för 2023

bifölls av mötet och kvällens presentation hittar du här.
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Vad gäller vår bana så är styrelsen oerhört glad att meddela att klubben beslutat att

samarbeta med banarkitekten Pierre Fulke för att arbeta fram en så kallad Master Plan,

en långsiktig förbättringsplan, för vår anläggning. Arbetet med Master Plan skall vara

klart till hösten 2023 då den kommer att presenteras för klubbens medlemmar. Pierre

Fulke är en oerhört välrenommerad arkitekt med ett förflutet som framgångsrikt proffs

med bland annat Ryder Cup och ett antal segrar på Europatouren på meritlistan. När

det gäller golfbanedesign så står Pierre bakom ett 50-tal projekt - däribland Visby och

Kristianstad Golfklubb - rankade som nummer 1 och 3 i Sverige. Du kan läsa mer om

Pierre och hans tidigare projekt på www.pierrefulkedesign.se

Nu börjar vi närma oss slutet av säsongen och då vill vi meddela följande viktiga datum:

Banans stängning: Sista speldag blir fredag den 21 oktober

Höststäddag: Lördag den 22 oktober har vi städdag mellan klockan 10-16.

Tillsammans hjälps vi åt att förbereda vår bana för vintern så den är redo inför nästa

säsong. Klubben bjuder på grillad korv, kaffe och mängder med viktiga uppgifter att ta



säsong. Klubben bjuder på grillad korv, kaffe och mängder med viktiga uppgifter att ta

oss an tillsammans.

TOKREA i shopen: Ulla har gått bananas och erbjuder 50% rabatt på Abacus och

Pumas kläder. 20% gäller på alla Logokläder och alla kepsar. Priserna gäller så länge

lagret räcker. Skynda att fynda!

Teamet på Åkersberga Golfklubb



Följ oss i sociala medier!
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