Till GKSS Styrelse
Motion inför vårmötet:
DB 2022.3
KLUBBHUSET
Vårt fina Klubbhus invigdes med pompa och ståt i sept 1980. Då utlovades
bland annat att:
”Som ett led i utformningen av ”House Rules” kommer under hösten olika
styrelseledamöter att fungera som ”Husvärdar på kvällarna”.
Delge dem dina synpunkter och kommentarer på hur du vill att klubbhuset skall
fungera!
Tills vidare är huset öppet måndag – fredag 18-21
OBS! Expeditionen är öppen som vanligt dvs. måndag – fredag 08.30 – 15.00
Dessutom utlovades kurser för barn och vuxna året om!
1) Naturligtvis har var tid sitt sätt, men vi upplever det tragiskt att vårt stora
fina klubbhus inte har någonstans för medlemmarna att kunna sitta ner
och få sig t.ex. en kopp kaffe och lite trevlig avkoppling.
2) Flera medlemmar kan inte komma till klubbhuset vid den idag
fungerande exp. tiden. Detta inverkar negativt på möjligheten att
erbjuda en rimlig service. Vi är en klubb med massor av ideellt arbetande
människor. Att erbjuda åtminstone en kväll i veckan med förlängd
öppettid anser vi är ett minimum.
3) Vi tycker dessutom att expeditionen alltid skall vara öppen när vi har
arrangemang i Långedrag.
4) Se vidare tidigare av ”Klubb- & Aktivitetskommitténs utförd ”Workshop”
5) Måste vi verkligen ha en container stående i blickfånget vid ankaret?

…………………………………………………………….
Dick Berghede
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Svar på motion 3 Klubbhuset
Styrelsen vill verka för att GKSS är en klubb där medlemmarna vill vara och umgås. Vi vill kunna ge
bra service till medlemmarna och uppmuntra till aktiviteter som stärker klubbkänslan.
Styrelsens svar
Styrelsen har under hösten 2021 samt under klubb- och aktivitetskommitténs ”work-shop” börjat att
titta på dessa frågor och den sittande styrelsen har som ambition att intensifiera sitt strategiarbete
för klubben framåt. Klubbkänsla, service till våra medlemmar, med mera kommer att vara med i
detta arbete för att utveckla klubben till en attraktiv och välkommande klubb.
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