
Årsmöte 2016
Tisdagen den 12 april
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En historisk tillbakablick - kompletteras



Mål
• Att under hela 2016 få en röd tråd att vi 

fyller 50 år 

• ”Avslutas” med spel- och festvecka 
24 – 30 juli

• 6 mars bildades klubben

• Bankett 4 juni - invigningsdagen

• Tävlingar kommer att präglas av 50 år

• Kommunikation

• 50-årsbok

• Accessories – priser med 50-årslogotype

• Mycket mera

50-årsjubileum 1966-2016
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14 maj Vårslaget

4 juni 1966 – golf och bankett

Golf och festvecka

24 juli Släktfejden

25 juli Veterandagen

26 juli Bridgegolfen start 9-10 
Juniorgolf 10 och framåt

27 juli Disco 50 golf ”Studio54”

28 juli Wermdö-Fågelbro-slaget

29 juli Country dagen

30 juli St:Olof / Jubileumsdagen

20 augusti Kräftgolfen 

50-årsjubileum 1966-2016
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2015 - Ett bra år med utmaningar

1. Golfbana/Greener i bra skick
- öppnade med ordinarie greener 18 april

2. Rekrytering av ny vd och kanslist

- tre vds under året

3. Golfbana/fastigheter – fortsatt 
satsning

- fortsatt utveckling

- lägre UH kostnader

4. Många nya medlemmar
- 29 st – 100 st på tre år
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2015
Ett bra ekonomiskt år

+
Fortsatt god 

kostnadskontroll

Höga företagsintäkter

Lägre räntekostnader

-
Lägre greenfeeintäkter

Skuld till bank

minskade med 

898 tkr
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Amortera - Utveckling av låneskuld
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Ekonomi över 50 år



Strategi- och verksamhetsutveckling

Medlemsenkät i 

oktober
Ger inflöde med 

synpunkter från 

medlemmarna 

Handlingsplan 

2016 – 2018
Sätter ramar och 

verksamhetsinriktning 

för en 3-årsperiod

Förutsättningar för 

Verksamhetsplan
Anger riktning för 

kommande år

Årsredovisning, 

budget och 

verksamhetsplan
Underlag för beslut om 

verksamhet på årsmötet
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Medlemmarna trivs!
Sammanfattning medlemsenkät 2015

• Årets resultat visar medlemmarnas 
omdömen är generellt mycket stabila

• Fortsatt hög trivsel

• Tillgänglighet uppfattas vara på samma nivå 

• Fortsatt höga värden på 
– Kiosk på 9an, pro’s, golfshop, restaurang Le Golf, 

kansli- och banarbetare och reception. 

– Fortsatt bra och positivt bemötande

• Bunkrar, tee och greener bör utvecklas

• Driving range behöver utvecklas

• Omklädningsrum behöver renoveras

• Öppna upp klubbhuset och renovera

• Restaurangen behöver förnyas – både vad 
gäller lokal, mat och service

• Höj vardagskvaliteten – finputs
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Vad anser medlemmarna om WGCC

0

0

+0,1 

+0,1

0
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Vad anser medlemmarna om golfbana och 
anläggning

0

+0,1

-0,1

-0,1
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Vad anser medlemmarna om hur det fungerar 
på WGCC?

0

-0,1

-0,1

0

0

- 0,1

+0,1
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Vad anser medlemmarna om tillgänglighet till 
golfbanan på WGCC?

0 +0,20 0
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Risker - huvudsakliga

• Ekonomin i samhället
– Konjunktursvacka

– Golfen tappar konkurrenskraft

– Ökade räntor

• Medlemmar
– Tappar medlemmar

– Slopad inlösengaranti har inneburit en mycket 
stabilare verksamhet

• Golfbana
– Omfattande skada på green eller fairway

– Skada på bevattningssystemet

• Fastigheter
– Oförväntade skador, stora underhållsbehov

• Intäkter
– Tappar företags- och greenfeeintäkter

– Hårdare konkurrens och dumpning av priser

• Väder
– Säsongen regnar eller torkar bort
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Styrkor - huvudsakliga

• Hög trivsel
– Medlemmarna, företag och gäster trivs 

på Wermdö Golf & Country Club

– Vacker skärgårdsbana med omväxlande golfspel

• Bra samarbetspartners
– Restaurang av hög klass

– Pro och golfshop av hög klass

– Café vid 9an av hög klass

• Anställda som driver verksamheten skickligt
– Kostnaderna hålls på en bra nivå

– Stabilitet bland de anställda, men nu injektion av 
två nya personer

– Gedigen kunskap om golfverksamhet

– Starka företagskontakter

• Fastigheter
– Attraktiva fastigheter

– Möjlighet att avyttra mark eller fastigheter

• Starkt rykte
– Golfbana, restaurang, pros, café, god lönsamhet 16



Möjligheter – fastigheter och mark

• Torpamarken
– Efter flera års arbete med Värmdö kommun fått 

lagfart på två säljbara tomter vid den s.k. 
Torpamarken

– Inte tillräcklig majoritet på Årsmötet 2013

– Möjliga att sälja när behov föreligger

• Övrig mark och övriga fastigheter
– Utredning tillsammans med Treal 

Fastighetsutveckling

– Har presenterat ett förslag till hur vi kan utveckla 
våra marktillgångar för att skapa realiserbara värden 
samtidigt som det går att utveckla golfbanan.

• Förslag tar tid att realisera och ligger cirka 
5-15 år framåt i tiden – är inte nya förslag

• Gör detta för att visa på de möjligheter som 
finns. Kan vara bra att ha för att
– Betala tillbaks lån – bli skuldfri

– Utveckla delar av klubbhuset

– Utveckla golfbanan vidare
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Torpamarken
bostäder

Ålstäksmarken
bostäder eller golfhål

Hål 8
potential bostäder

Hål 5
potential bostäder

Tjänste-
bostädernaTrädgårdsmästar-

bostaden
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Möjligheter – fastigheter och mark



Ökad risk 

• hög genomsnittsålder 

• få medlemmar i åldern 22-35 år
Väl känt att många golfare i denna ålderskategori väljer att 
vara medlemmar i en sk ”brevlådeklubb”

• Diskuterat andra former av medlemskap, inklusive 
differentierad medlemsavgift

Medlemskategorier

• Andelsmedlemmar
Wermdö Golf & Country Club är en medlemsklubb som 
först och främst utgörs av sina andelsmedlemmar. 

• Juniorkvotsmedlemmar 
Junior (upp till 21 år) kan vara medlem i golfklubben 
förutsatt att minst en förälder eller far-/morförälder är 
innehavare av en andel. 

• Yngre senior
Vid fyllda 22 år erbjuds juniorkvotsmedlemmar plats i 
kategorin yngre senior (upp till 26 år) 

• Hyresmedlemskap
Vi erbjuder hyresmedlemskap under ett år

Verksamhetsplan 2016
Attrahera medlemmar
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Vi föreslår riktade men begränsade satsningar 

• Hyresmedlemskap
för att ge potentiella medlemmar 
möjlighet att pröva på ett medlemskap.

• Hyra spelrätt 27-35 år med och utan 
familjeanhörighet, 30 st
erbjuda möjlighet att under ett år till 
priset 4 500 kronor, maximeras till 30 st.

• Juniormedlemskap juniorer (>21 år), utan 
familjeanhörighet, 30 st
möjlighet till medlemskap under 2016 i 
syfte att också kunna attrahera deras 
föräldrar som medlemmar i klubben. 
Årsavgiften sätts till 2 900 kronor och 
intag görs i nära samarbete med 
juniorkommittén. 

Verksamhetsplan 2016
Attrahera medlemmar
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Per-Ulrik Johansson
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Ser fram emot en bra golfsäsong!

Städdag lördag 23 april

Säsongsstart lördag 23 april

Damernas vårstart söndag 24 april

Grand Opening onsdag   4 maj

Bankett lördag 4 juni

Jubileumsvecka 24-30 juli
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Styrelsens proposition
Utse Mats Jansson till hedersmedlem i WGCC

Mats Jansson anställdes som head pro 1979 
och har verkat på Wermdö Golf &Country 
Club i snart 36 år.

Mats har gedigna kunskaper om golf och har 
en vilja och förmåga att vidarebefordra dessa 
kunskaper till oss medlemmar. 

Mats har rekryterat en kader av mycket 
duktiga assisterande pros, varav en blivit vd 
för golfklubben. Golfshopen har kontinuerligt 
utvecklats till att ha ett brett sortiment både 
av klubbor och kläder. 

Mats har en gedigen servicekänsla, en stor 
social kompetens och en kunskap att utveckla 
juniorer och seniorer till bra golfare.

Mats har gjort och gör en mycket stor insats 
för Wermdö Golf & Country Club och har 
drivit en framgångsrik verksamhet.
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