
Projekt 70m in     21-05-03 
Extra medlemsmöte hölls 21/4 
Vid årsmötet framkom synpunkter att ”Projekt 70m in” inte var tillräckligt förankrat hos medlemmarna, vilket 
styrelsen tog till sig och ett extra medlemsmöte beslutades. Veckan innan mötet fick medlemmarna ta del av på 
styrelsens förslag på utveckling av banan. 

Vid mötet beskrevs historien bakom projektet och att det handlar om både en nödvändig renovering och en 
utveckling av banan som syftar till att lyfta spelupplevelsen för alla kategorier spelare – ”en upplevelse att 
längta tillbaka till”. Projektets tidplan redovisades där ombyggnaden nu kommer ske över två säsonger och där 
byggstarten förskjuts ett år till hösten 2022, dock med en möjlighet att bygga om några icke spelpåverkande hål 
(5, 7 och 12) redan hösten 2021, givet att alla erforderliga tillstånd erhålles. Under de två byggperioderna, 15 
september till midsommar året efter, kommer 18 hål kunna spelas, dock med vintergreener på 9 av hålen. 
Övriga tider spelas 18 hål sommargreener. Detta betyder alltså att vi spelar 18 hål sommargreener hela 2021, 
våren och högsäsongen 2022, högsäsongen 2023 samt högsäsongen och hösten 2024. 

En del frågor kring finansiering besvarades där budgeten satts till 7 mkr och budskapet var att projektet inte 
kommer belasta medlemmarna och att ekonomisk försiktighet är ledordet. Även möjligheten att spela på andra 
banor under ombyggnaden kommer undersökas. 

Därefter presenterades varje hål och mötesdeltagarna kommenterade och kom med många kloka inspel. 
Generellt skapas spännande greener och greenområden med hög finish genom onduleringar, trädplantering, 
översyn bunkrar och dränering. På några hål utförs större ombyggnader med nya greener och delvis ny 
sträckning. Glädjande nog var det många positiva kommentarer kring den föreslagna layouten, vilket 
naturligtvis är en viktig förutsättning för projektet. En del tekniska frågeställningar lyftes och viss skepsis 
utrycktes kring möjligheten att bygga om några hål redan 2021. 

Deltagarna uppmanades att skicka in sina kommentarer och synpunkter till klubbchef@chgk.se, som styrelsen 
sedan sammanställer. Mötet beslutade att ett nytt beslutande extra medlemsmöte skulle hållas 17/5. 

Nytt beslutande medlemsmöte 17/5 kl 18-20 
Mötet skall ta ställning till två frågor: 

- Först och främst huruvida klubben skall utveckla banan enligt styrelsens förslag, beskrivet ovan och 
tillgängligt via medlemssidorna samt uppsatt i klubbhuset, med utförande under två säsonger 2022/23 
och 2023/24 med en budget på 7 mkr? 

- För det andra huruvida hål 5, 7 och 12 skall byggas redan hösten 2021? 
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