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Vid årets slut uppgick antalet medlemmar till 55.
Inga nya medlemmar har antagits i år och Annckieh Hallgren och Roy Sjögren
har utträtt ur föreningen.
Som man kunnat läsa på vår hemsida så avled vår mångåriga sekreterare
Annckieh Hallgren i somras. GTK närvarade vid begravning och ett
vandringspris till hennes minne har utlovats till turneringen 2009.

STYRELSE / REVISORER
STYRELSE
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övrig ledamot
Suppleant
Suppleant

Helene Liljefors
Charlotte Egman
Annckieh Hallgren
Lenah Dunström
Fredrik Törnberg (banansvarig)
Staffan Arvas (vice banansvarig)
Martin Völcker (vice banansvarig)

REVISORER
Ordinarie
Suppleant

Lars Törnberg
Camilla Dunström

VALBEREDNING

Christer Brunzell, Gunnar Granström och Bengt Liljefors

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie årsmöte hölls den 21 februari.
Styrelsen har hållit 5 protokollförda styrelsemöten och ett arbetsmöten kring
tävlingen.

EKONOMI
Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningar.
Medlemsavgiften har varit 250:Timpriser
Vardag
Helg

Medlemmar

Utomstående

20:40:-

60:120:-

Årets resultat får betecknas som gott, se bokslut. Genom det tar vi höjd för
framtida investeringar och underhåll som t.ex. nytt staket runt banan.
Tävlingsveckan stod som vanligt för den största delen av det ekonomiska
resultatet.

BANANS
BANANS SKÖTSEL
SKÖTSEL
Fredrik Törnberg har tillsammans med Martin Völcker hållit ihop medlemmarnas
arbete under säsongen. Banan har klarat årets spel med glans och det är tack vare
frivilliga insatser från medlemmar som aktivt har vattnat och skött om banan.
Förrådet vid ÄngeElboden är klart. Ett stort tack till alla som deltagit i uppbyggnad
och målning av detta förråd som ger stor nytta då vi kan ha gräsklippare och annan
utrustning som gör det lättare att genomföra årets aktiviteter. Idéer om utrustning
som kan förbättra underhåll och event i framtiden tas tacksamt emot av styrelsen.

BANANS UTNYTTJANDE
Vår obemannade bokning fungerar nu bra, efter ett par års inkörning!
Utöver tävlingsveckan har banan utnyttjats enligt nedan:
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TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Hela vecka 31 spelades det matcher. Återigen hade vi tur med vädret - regnet föll
tungt, men först strax efter sista finalen!
FINALISTER (inom parentes antal startande i resp klass)
Herrsingel (8)
Henrik Frondell – Thomas Ekberg
Herrdubbel (8) Henrik Frondell/Jesper Strid – Claes Völcker/Thomas Ekberg
Damsingel (4) Betty Ålander – Helle Liljefors
Damdubbel (3) Maria Frondell/Betty Ålander - Ce Egman/Dette Morast
Mixed (8)
Betty + Marvin Ålander – Helle Liljefors/Fredrik Sjöström
OPEN-Senior (4) Tommy Egman - Stig Arvas
OPEN-Junior (4) Johan Arvas – Filip Arvas
Ungdom (4)
Max Dunström – Bilbo Morast

ÖVRIGT
Veckan efter midsommar var tränarna Kurre och Nicole från Mälarhöjden på plats
för den årliga ungdomsträningen som GTK sponsrar. Även vuxna hade möjlighet
att utnyttja tränarna, men de fick stå för hela kostnaden själva.
Under vecka 31 var det, som vanligt, mycket aktivitet både på och utanför banan:
- fantasktiska och underhållande matcher
- vår uppskattade kiosk
- brännboll med hamburgergrillning
- festliga finaler med musik, domare och grillning
Inför klubbens 45-års jubileum tog vi upp vår gamla tradition – lammgrillning!
Tävlingsveckan hanterades och planerades, förutom av representanter för styrelsen,
av Camilla Dunström, Christopher Dunström och Claes Völcker. Som vanligt var det
många medlemmar – och deras familjer - som var engagerade i att flytta bord, sätta
upp flaggor, vända lamm m.m för att få till vår härliga vecka.
Stockholm 2009-02-09
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