Danderyds Golfklubb – 50 år
Verksamhetsplan 2023
2023 fyller Danderyds Golfklubb 50 år. Detta skall vi fira främst genom att blicka tillbaka,
hylla och utveckla klubbens grundläggande idé – nämligen juniorverksamheten, men också
med några andra, ännu inte helt planerade aktiviteter.
Juniorverksamheten
DanGK är sannolikt fortsatt en av Sveriges golfklubbar med störst andel juniormedlemmar (f
n 45 %), och den positionen skall vidmakthållas och helst utökas.
Sedan 2022 har klubben glädjande nog på nytt fått en engagerad juniorkommitté med stor
ambition att utveckla juniorverksamheten. I den föreslagna budgeten för 2023 har stort
utrymme lämnats för att utöka träningsmöjligheterna och skapa en mer tävlingsinriktad
verksamhet. Junioravdelningen kommer dessutom att få disponera hela eller större delen av
det nybyggda huset intill övningsområdet.
Som en större aktivitet ihop med 50-årsfirandet är en idé att arrangera ett
”Danderydsmästerskap för juniorer” med deltagande från kommunens 3 golfklubbar,
DanGK, DGK och SGK.
Banan/maskiner
Banan har under 2022 varit i mycket gott skick genom ett berömvärt arbete av vår banchef
och hans medarbetare. Vi planerar inte några större eller annorlunda insatser på banan för
2023, annat än att försöka flytta 4:ans green åt höger för att komma bort från den dåliga
gräsväxten under trädet, och att lyfta framkanten på 6:ans green så att bollarna inte lika lätt
rullar tillbaka nedför backen.
För 2023 är det satsning på den ganska slitna maskinparken. En ny singelklippare för
greenerna är beställd. Traktorn verkar ha gjort sitt och behöver ersättas, troligen av en mer
multifunktionell maskin. Totalt är budgeterat för maskininvesteringar på runt 750.000 kr.
Säkerhet
Säkerheten är ständigt i fokus. Det nya nätet mellan 9:an och övningsområdet kommer upp
till säsongsstart. Ytterligare nät har visat sig nödvändigt mellan övningsområdet och
Edsbergsvägen samt en förlängning av nätet mellan 6:ans tee och 5:an, vilket ingår i den
föreslagna budgeten.

Övriga medlemsaktiviteter
En förhoppning är att vi skall få till ett eller flera jubileumsarrangemang, inte av det pråligare
slaget, men något jippo som kan attrahera alla medlemskategorier. För detta ändamål ser vi
gärna att det bildas någon form av kommitté för att ta fram förslag och genomförande.
Intresserade kan kontakta styrelsen för medverkan.
Seniorgolfen på måndagsförmiddagar kommer att fortsätta. Det finns plats för många fler att
delta i detta uppskattade och opretentiösa arrangemang.
Vi är medvetna om att tävlingsintresset bland seniorerna är tämligen lågt, men vi vill ändock
försöka få till några tillfällen med t ex generationsgolf och/eller lagspel i scrambleformat.
Personal
Vi avser att driva verksamheten med samma personaluppsättning som under senaste året, d
v s med en banchef och medhjälpare på ca 50 % tid under säsong, en administrativt ansvarig
med medhjälpare i receptionen. Tränarna kommer att, i o m satsningen på juniorernas
tränings- och tävlingsaktiviteter, engageras i större utsträckning med, som vanligt, hjälp av
klubbens lite äldre ungdomar.
Arrendet för banan
Danderyds kommun har initierat en omförhandling av det gällande arrendeavtalet. Skälet
sägs vara att det skall anläggas en gång/cykelväg längs Edsbergsvägen, och att man vill
definiera gränserna för naturvårdsområdet i huvudsak norr om banan samt att man önskar
höja arrendet. Det är f n oklart i vilken omfattning detta kommer att beröra
arrendeområdet, men det tycks kräva flyttning av ett par tees och anläggning av ett antal
skyddsstängsel. Eventuella kostnader för dessa åtgärder ihop med en eventuell höjning av
arrendet är inte medtagna i budgeten för 2023.
Ekonomi
Det finns 2 st grundläggande hörnstenar i klubbens ekonomiska planering; det budgeterade
resultatet skall för att möta eventuella negativa överraskningar under året uppgå till minst
200.000 kr, och kassa/bank skall inte understiga 1.500.000 kr för att säkerställa fortsatt drift
under kommande år med eventuellt extraordinära utmaningar.
Årets föreslagna budget möter dessa förutsättningar, men inte utan att medlemsavgifterna
för seniorer föreslås höjas med 200 kr och greenfee med ca 20 kr/9-hålsrunda (se
budgetförslaget).
Tack vare ett par tidigare års stora kassaflöde finns utrymme för nödvändiga investeringar i
maskinparken.
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