
       Nyhetsbrev – Bosjökloster GK         

 
 

Information från extra årsmöte – 9 maj 
 
Tack alla ni som tog er tid att komma till vårt extra årsmöte. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag, att vi kan inteckna fastigheten för att därmed framdeles ha möjlighet att ta lån i banken. 
 
Under tiden fram till och med september 2017 så ska vi ta ställning till vilket alternativ vi var och en vill 
välja beträffande vårt medlemslån.  
 
Som de flesta av er vet så är det bäst för klubben att ditt lån byts mot ett värdebevis. 
Då erhåller du rabatt på din medlemsavgift från 2018 och vidare. Därefter har du möjlighet att ta in en ny 
medlem under 2017 som också får rabatt t o m 2022. Dessutom har du möjlighet att antingen skänka eller 
sälja dit värdebevis när du någon gång i framtiden inte vill eller kan spela mer i vår fina klubb. 
 
Vi kommer löpande fram till augusti ha några informationsträffar på klubben, för de som önskar 
ytterligare information. Framöver kommer vi även att informera om exakt hur man praktiskt går tillväga för 
att lämna sitt val. Men redan nu är du så klart välkommen att kontakta klubbchefen om du tycker något är 
oklart eller har några frågor. 
 

/ Styrelsen 
 

Välkommen till ”GOLFENS DAG” – nu på lördag 20 maj kl. 12-16 
 

Prova-på-aktiviteter, många roliga tävlingar, vi bjuder på korv & fika, aktiviteter för alla åldrar och man har 
möjlighet att vinna en nybörjarkurs i golf. Mottot för dagen är ”DUBBELT UPP”, ta med familjen, en vän 
eller kollega, alla är välkomna  
 
/ Medlemskommittén. 
 

Vi sponsrar Golfens Dag på Bosjökloster GK: 
 

XL-Bygg i Höör  -  Stiftsgården Åkersberg  -  Fastkap  -  Ringsjö Krog & Wärdshus 
Sparbanken Skåne  -  Interstil  -   Ica Supermarket Höör  -   Wigh Golf  -  H65  

Lunnamelle  -  Bistro Bosjökloster Golfrestaurang 



  Stort GRATTIS till H65’s damer!    
 

H65’s damlag har kvalificerat sig för årets SM final i handboll, man besegrade LUGI i onsdags. Glädjande är 
att vi kommer att ha deras damlag representerat på Golfens Dag som ”hjälpredor”. Så förutom golf kan du 
passa på att träffa Höörs stolthet och prata lite handboll också på lördag inför SM finalen som går i Malmö. 
 
 

              
 
 

Projekt som behöver ideella krafter på klubben 
 
Projekt - Trivsel 
För dig som har lite tid över och vill engagera dig för att hjälpa till och hålla en fin och välkomnande ute- 
och innemiljö runt och i klubbhuset m fl byggnader. 
Vi träffas varannan måndag kl 09.00 och första tillfället är 29 maj. Vi håller på i max några timmar 
beroende på behov av insatser. För planeringens skull behöver vi veta hur många som kommer, så anmäl 
dig på lista i klubbhuset eller maila klubben info@bosjoklostergk.se senast fredagen före / tack. 
 
Projekt - Bunkrar 
Vi kommer att träffas 2 olika kvällar för att tillsammans se över våra bunkrar. Bl a för att få bort stenar mm 
som inte hör hemma i våra bunkrar, Thomas och Stellan håller i kvällarna. 
Antingen måndag 22 maj 17.45-20.00, onsdag 31 maj 17.45-20.00 eller båda,efter passen tar vi en macka 
och något att dricka i klubbhuset. Anmäl via lista i klubbhuset eller maila till klubben, 
info@bosjoklostergk.se /tack. 
 
Projekt - Golfvärd 
Nu är det dags att åter igen ha golfvärdar på banan. Du som känner att du vill hjälpa till att serva golfare 
(medlemmar och gäster) och skapa trivsel och flyt på banan, då är detta ett perfekt uppdrag för dig. Vi 
behöver framförallt hjälp på helger men även på vardagar under sommarperioden (semester).  
Jag hoppas vi ska komma igång till Kristi himmelfärds dag-25 maj. Maila vilka dagar du kan hjälpa till med 
under säsongen och dina kontaktuppgifter till Stellan, klubbchef@bosjoklostergk.se 
 
 
 

 

Vi ses på banan Bosjökloster GK 
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