Finspångs GK;s nya ordförande heter Ulrik Bergmark
Hej!
Jag heter Ulrik Bergmark och har av föreningens höstmöte blivit utsedd till föreningens
ordförande. Jag utgår ifrån att jag för de flesta medlemmarna är en okänd person och för att i
viss mån stilla er nyfikenhet kommer här några rader om mig själv och några funderingar kring
mitt uppdrag som ordförande.
Jag är sedan några år medlem i klubben och har funnit mycket glädje i föreningen och ute på
banan. Jag är en medelmåttig motionär men deltar med stor entusiasm i seniorkommitténs
arrangemang. Även om jag är 68 år så har jag inte gett upp tanken på att nästa runda eller
rundan därpå skall bli den bästa runda jag gjort. Jag har aldrig gjort någon HIO så även denna
dröm bär jag inombords.
Min ambition som ordförande är att bidra till att klubben skall uppfattas som en av regionens
bästa. För mig så är detta redan ett faktum men jag vill gärna att även andra skall upptäcka
detta. Vi som är återkommande spelare på banan kanske inte tänker på detta, det är lätt att bli
hemmablind.
Faktum kvarstår dock att vår bana har ett brett utbud i form av 27 hål, väl samlade och
tillgängliga runt klubbens övriga faciliteter. Vi har god tillgång på vatten och i kombination med
en kunnig och engagerad banpersonal är vi inte sårbara för vädrets inverkan på bankvalitén.
För våra gäster kan vi erbjuda övernattning alldeles i anslutning till alla tre slingor. Den nya
restauratören erbjuder också fullvärdig service för alla.
Föreningen har god kontroll på ekonomin och styrelsens ambition är att öka de kommersiella
inkomsterna för att över tiden kunna hålla medlemsavgifterna på en skälig nivå.
Ingenting är dock så bra att det inte kan bli bättre. Jag har därför tagit initiativet till att vi skall
definiera ett antal områden som skall prioriteras för att öka kvalitén och stärka den positiva
aha-upplevelsen av vistelsen på klubben. Om vi finner att samarbete med andra klubbar/klubb
skulle främja vår utveckling så skall vi självklart vara öppna för detta.
Föreningens struktur är uppbyggd av två allmänna möten för alla medlemmar, höstmöte och
årsmöte. Föreningens styrelse har ett VU som bereder alla ärenden för beslut i styrelsen.
Utöver detta finns ett antal kommittéer som svarar för mycket av de praktiska frågorna och
arrangemangen på klubben.
Jag vill uppmuntra dig till att kontakta föreningens funktionärer om du har funderingar, idéer
eller förslag kring vår verksamhet. Om du inte hittar rätt adressat till detta får du gärna utnyttja
kontaktuppgifterna till mig så lovar jag att dina funderingar, förslag eller idéer hamnar hos rätt
person.
Ulrik Bergmark
bergmarkulrik@gmail.com
070-726 29 60

