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INNGANGUR

Ágætu félagar, velkomnir á aðalfund Golfklúbbs Reykjavíkur fyrir starfsárið 2014.
Á liðnu starfsári létust eftirtaldir félagar í Golfklúbb Reykjavíkur:
Sigríður Bjarnadóttir
Skúli Bjarnason
Hafsteinn Þorgeirsson
Geir Þórðarson
Skúli Skúlason
Kári Elíasson
Vil ég biðja fundarmenn að rísa úr sætum og minnast látinna félaga. Takk fyrir.


STJÓRN GOLFKLÚBBS REYKJAVÍKUR VAR ÞANNIG SKIPUÐ
Á STARFSÁRINU 2014:
Jón Pétur Jónsson, formaður
Björn Víglundsson, varaformaður
Guðný Helga Guðmundsdóttir, ritari
Meðstjórnendur:
Gunnar Már Sigurfinnsson
Guðni Hafsteinsson
Helga Hilmarsdóttir
Varastjórn:
Anna Björk Birgisdóttir
Magnús Oddsson
Ragnar Baldursson
Framkvæmdastjóri:
Garðar Eyland
Haldnir voru 11 bókaðir fundir og eins og áður sat varastjórn alla fundi ásamt framkvæmdastjóra. Við skulum renna yfir helstu tölur og verkþætti í starfi GR.


FJÖLDI FÉLAGA
Í lok starfsárs voru félagar í Golfklúbbi Reykjavíkur 2.897 og hefur þeim fækkað um
þrjá frá árinu 2013. Þar af voru heiðursfélagar og félagar með fjaraðild 187 og hefur
þeim félagsmönnum fækkað um 20 frá fyrra ári.
Félagar sem greiða fullt félagsgjald eru 2.710 en voru 2.693 árið 2013 og hefur þeim
fjölgað um 17.
Rétt er að geta þess að samkvæmt eldri samþykkt skulu félagar sem greiða fullt árgjald ekki vera fleiri en 2.750.
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Aldursskipting og skipting kynja er sem hér segir:
Piltar og stúlkur, yngri en 17 ára, voru 187 á móti 207 félögum í fyrra eða 20 félögum
færri. Konur, 18 ára og eldri, voru 786 á móti 779 félögum í fyrra eða 7 félögum fleiri.
Karlar, 18 ára og eldri, voru 1.924 á móti 1.914 félögum í fyrra eða 10 félögum fleiri.
Þegar þetta er ritað er biðlistinn nánast tæmdur.
Staðan er sú að við verðum að róa að því öllum árum að fylla klúbbinn okkar þó að
ekki vanti marga til að ná félagatölunni upp í 2.750. Margir samverkandi þættir hafa
orðið til þess að félögum hefur ekki fjölgað nóg, t.d. veðurfarið sem hefur ekki leikið
við kylfinga hér sunnanlands – ein hin mesta vætutíð frá því að mælingar hófust dundi
á okkur fram eftir sumri.
Einnig er farið að bera á því að karlar og konur taki aðrar íþróttir fram yfir golfið, t.d.
hjólreiðar og/eða gönguferðir á fjöll. Ástæða þess er væntanlega tímaskortur og/eða
kostnaður.
Nýliðun og kynning á golfinu er eitt stærsta verkefni fram undan fyrir okkar íþrótt og
þar finnst mér GSÍ hafa brugðist alveg hrapallega.
Við þurfum að snúa bökum saman til að halda okkar stöðu og virkja sem flesta til að æfa
og iðka golf á komandi árum — annars mun íþróttin staðna, þjónusta minnka og vellir
versna með sífellt minni áhuga á golfi ásamt því að árgjöld verða að hækka til muna.


LEIKNIR HRINGIR Á VÖLLUM GOLFKLÚBBS REYKJAVÍKUR GOLFSUMARIÐ
2014 ÁSAMT VINAVALLASPILI
Vellir GR voru opnaðir fyrir golfleik á svipuðum tíma og árið á undan þrátt fyrir mjög
harðan vetur. Miklir svellbunkar sem lágu svo vikum skiptir yfir stórum hluta flata og
brauta. Starfsmenn vörðu miklum tíma í að brjóta og reyna að opna klakann svo að örlítið súrefni kæmist niður í jarðveginn til að grasræturnar köfnuðu ekki. Tókust þessar
aðgerðir með ágætum og var miklu bjargað; þó kemur það alltaf betur og betur í ljós
hvað Grafarholtið okkar er orðið gamalt og lúið og má ekki við miklum harðindum.
Eiga starfsmenn mikið hrós skilið fyrir alla sína ómældu vinnu í baráttunni við klakann. En þegar svona árar, flýgur í gegnum hugann spurningin um hvers vegna séu ekki
hitalagnir í flötum til að koma í veg fyrir svona tjón af völdum svellmyndunar.
Við erum svo heppin hér í GR að hafa yfir að ráða fjölbreyttu úrvali af golfholum eftir að
okkur tókst að opna níu holu lykkjuna á Korpu, sem nú er í notkun annað árið í röð, og
bjóða þar upp á 9 holur sem og 18 holur.
Golfklúbbur Reykjavíkur býður upp á 60 golfholur til að glíma við á mismunandi stöðum. Golfleikur var eins og hér segir á þessum völlum GR:
Grafarholt: Leiknir hringir á árinu voru 24.062 hringir á móti 27.081 hring árið 2013.
Þarna er niðursveifla sem skýrist af rigningarsumri sem og slöku ástandi vallarins
framan af sumri – eða sem nemur um 10% samdrætti á spili milli ára.
Korpan: 30.540 leiknir hringir í 18 holu golfleik á móti 29.358 hringjum árið 2013.
Á Korpu voru leiknir 23.646 hringir í 9 holu spili á móti 16.090 árið 2013.
Golfleikur á 9 holu Thorsvelli (litla vellinum) var í sumar um 2.400 hringir sem er svipað og árið áður.
Allt í allt voru leiknir hringir á Korpu 56.586 samanborið við 47.827 hringi árið 2013
eða um 20% fleiri. Fjölgun leikinna hringja á Korpuvelli er til merkis um aukinn áhuga
manna á þessum velli enda kom hann ágætlega undan vetri og er mun betur í stakk
búinn til að þola mikil svellalög og harðari vetur en Grafarholtið.
Einnig vekur 9 holu spil mikinn áhuga; það fullnægir golfþörfinni án þess að of löngum
tíma sé varið í golfleikinn.
Samtals voru því leiknir skráðir hringir á völlum Golfklúbbs Reykjavíkur árið 2014
80.640 samanborið við 74.929 hringi árið 2013 eða sem nemur rétt um 8% aukningu á
skráðum hringjum.
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Eftirfarandi vinavellir voru heimsóttir:
Þorlákshafnarvöllur með 1.731 leikinn hring á móti 1.588 hringjum árið 2013.
Strandarvöllur á Hellu með 1.464 leikna hringi á móti 1.120 hringjum árið 2013.
Garðavöllur Akranesi með 1.909 leikna hringi samanborið við 1.800 hringi árinu 2013.
Aukning á vinavallaspili varð um 13%.
Samtals hafa verið leiknir 85.744 hringir á völlum GR og tengdum vinavöllum á vegum
GR á móti 79.437 hringjum árið 2013 eða sem nemur 8 % aukningu á milli ára. Er þetta
tala sem ég átti ekki von á að sjá eftir mikið rigningasumar.
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SKÝRSLA
VALLARSTJÓRA


GRAFARHOLT
Veturinn var mjög erfiður og lá klaki yfir öllum vellinum nánast stanslaust í 3 mánuði.
Fór því allur okkar tími í að brjóta klaka og reyna að bræða hann með hinum ýmsu
aðferðum.
Tókst það að stórum hluta en gróandinn varð miklu seinni fyrir, bæði vegna kalskemmda sem og mikillar ringingar sem dundi á völlunum vel fram eftir júlí. Bar
völlurinn þess merki í spili langt fram eftir sumri.
Engar meiriháttar framkvæmdir voru á vellinum í ár en þó var grisjað og felld nokkur
hundruð tré til að opna betur fyrir golfleik.
Öspum, sem voru á bak við aðra flöt, var fækkað til muna og trén, sem eftir stóðu, voru
felld núna í vetrarbyrjun. Var það gert til að hleypa að meiri og betri birtu ásamt því að
hefta rætur aspanna inn í flötina. Asparrætur verða mjög langar og sjúga mikla orku
og næringu úr öllu sem þær nálgast. Gæti það verið skýring á ástandi umræddra flata
undanfarin ár. Kemur í ljós næsta vor hvort sá grunur okkar reynist réttur.
Í kringum 5. braut var grisjað um 60-80 tré til að auka útsýni að brautinni. Einnig voru
felld tré meðfram áttundu braut og verður gert meira af því þar meðfram til að auka
útsýni og létta golfleikinn. Þetta er heljarmikil vinna og verkefnið tímafrekt því að trén
eru orðin svo hávaxin.
Búin var til ný tjörn við 15. flöt og fyrir framan 16. gula teiginn var allt snyrt og klárað.
Annars var öllu eðlilegu viðhaldi sinnt eins og vera ber.


KORPAN
Af Korpunni er svipuð saga og af Holtinu um klakabrynjuna. Ísinn lá þó ekki eins mikið
á flötum í Korpu sem sýnir betri dreningu af flötum en í Holtinu.
Samt lágu þar nokkrar brautir meira undir klaka en aðrar og ber þar fyrst að nefna
brautir 14-15 og 17. Kom 15. flötin mjög illa undan svellinu og þessi svæði greru illa
og seint í sumar vegna mikilla rigninga. En þau komu þó mun hraðar inn en flatir í
Holtinu og er vel merkjanlegt hvað Korpan er fljótari að ná sér eftir erfið svellalög en
Grafarholtið enda völlurinn mun yngri með mun betra undirlag og dreningu en Holtið.
Byrjað var á að leggja nokkra stíga og nýr gulur teigur var gerður á 14. braut.
Núna með haustinu var farið á fullt í að klára þá stíga sem eftir urðu síðasta vor og
vonandi verður allri stígagerð lokið fyrir næsta vor.
Í votviðrinu í sumar kom í ljós að dren á sumum brautum var ekki nógu gott til að taka
við öllu því vatnsmagni sem dundi daglega á vellinum. Hafist hefur verið handa við að
drena þær brautir út sem verst stóðu sig. Var stór hluti nokkurra brauta undir vatni svo
vikum skipti og vonlaust að sá í þessi svæði eða bera áburð á umræddar brautir.
Annað sem lék okkur illa var kennaraverkfall síðastliðinn vetur. Það varð til þess að
sumarmannskapur, sem átti að mæta í vorverk í maí, kom ekki fyrr en tveimur vikum
seinna en ella. Kom það niður á öllu venjulegu viðhaldi sem og slætti í byrjun vors.
Engin vinna var sett í litla völlinn eins og til stóð núna í haust vegna framkvæmda sem
varð að setja í forgang varðandi aðalvellina hjá okkur.
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Ég held að öllum sé nú ljóst hvað dunið yfir hefur á vellina á árinu og vonandi lendum
við ekki aftur í svipuðum hremmingum á þessum vetri.
Ástand vallanna síðastliðið vor sem og fram eftir sumri varð til þess að bílaumferð var
takmörkuð til muna og margir dagar liðu án þess að bílum væri hleypt inn á vellina.
Bílaumferð verður ekki með eðlilegum hætti fyrr en allri stígagerð er lokið og náðst
hefur árangur með betri dreningu. Við vonum að þeirri vinnu verði að mestu lokið fyrir
næsta vor.
Yfirvallarstjóri er Birkir Már Birgisson. Vallarstjóri á Korpu er Hólmar Freyr Cristiansen og vallarstjóri Grafarholtsvallar er Bjarni Grétar Sigurðsson.

6

SKÝRSLA STJÓRNAR 2014



80 ÁRA
AFMÆLISÁR

Golfklúbbur Reykjavíkur er 80 ára á þessu ári og haldið hefur verið upp á afmælisárið
með margvíslegum hætti.
Boðsmót var haldið þar sem GR bauð til sín gestum og velunnurum klúbbsins. Einnig
voru haldin innanfélagsmót og opin unglingamót til að minnast þessa merka áfanga
en lokaathöfnin verður 14. desember; þá bjóðum við ykkur, félagar góðir, í afmæliskaffi
hér í Grafarholtinu okkar góða.
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AFREKS- OG
UNGLINGASTARF

Æfingar allra hópa hófust í nóvember 2013 og fóru fram á þremur stöðum, þ.e. á Korpu
inniaðstöðu, í Básum og Egilshöll, en færðust svo alfarið inn á Grafarholtssvæðið í byrjun maí.
Æfingaaðstaða klúbbsins er í meðallagi góð miðað við íslenskar aðstæður en þó langt
að baki aðstöðunni hjá öðrum klúbbum þegar komið er að inniaðstöðu.
Undanfarin 7 ár hefur verið unnið markvisst að þjálfun keppnisfólks og hefur sú vinna
skilað sér í virkilega efnilegum kylfingum af báðum kynjum.
Um 100 iðkendur héldu síðastliðið vor til æfinga á Spáni í tveimur ferðum og tókust
þær með afbrigðum vel.
Eru ferðir þessar orðinn fastur liður í undirbúningi kylfinga sem og foreldra fyrir starfið á komandi sumri. Iðkendur kynnast betur og samstaðan verður meiri.
Íþróttastarf GR nær til kylfinga frá 6 ára aldri upp í öldungaflokk og allt þar á milli.
Einnig hefur orðið til kjarni af áhugasömum foreldrum sem styðja við starfið og skipta
með sér verkum þegar haldið er á mót út fyrir borgina.
Hópur áhugasamra foreldra hefur einnig hjálpað til og fjármagnað ákveðin kennslutæki sem klúbburinn treysti sér ekki að kaupa. Eiga allir þessi foreldrar þakkir skildar.
Starf þeirra er mikilvægt fyrir allt unglingastarfið í klúbbnum.
Markmið fyrir næsta ár eru háleit á öllum vígstöðvum. Vonandi uppskera kylfingar eins
hefur verið sáð svo að klúbburinn eignist glæsilegan hóp af efnilegum og vönduðum
kylfingum, öllum til sóma.
Helstu afrek ársins voru þó nokkur en hér skulum við telja þau helstu:


UNGLINGAFLOKKUR
Ingvar Andri Magnússon, stigameistari GSÍ 15-16 ára.
Ragnhildur Kristinsdóttir, stigameistari GSÍ 15-16 ára sem og efnilegasti
kvenkylfingur landsins.
Saga Traustadóttir, Íslandsmeistari í höggleik 15-16 ára.
Sveit drengja, Íslandsmeistarar í sveitakeppni drengja 15-16 ára.
Golfklúbbur Reykjavíkur, stigameistari GSÍ í unglingaflokki.


MEISTARAFLOKKAR
Stefán Þór Bogason varð klúbbmeistari karla og Ragnhildur Sigurðardóttir klúbbmeistari kvenna 2014.
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, Íslandsmeistari í höggleik kvenna. Ólafía gerðist atvinnumaður núna á haustmánuðum, reynir við Evrópumótaröðina og er komin áfram á
lokastig úrtökumótanna. Við óskum henni velgengni á lokamótinu með ósk um að hún
komist alla leið.
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Ragnhildur Sigurðardóttir, Íslandsmeistari 35 ára og eldri.
Þórður Rafn Gissurarson sigrar á sínu fyrsta atvinnumannamóti og komst á 2. stig
úrtökumóts Evrópuraðarinnar en féll þar úr leik.
Golfklúbbur Reykjavíkur, stigameistari klúbba í karlaflokki.
4 leikmenn af 6 í Evrópuliði kvenna koma frá GR.
3 leikmenn af 6 í Evrópuliði karla koma frá GR.
8 leikmenn úr meistaraflokki kvenna og karla leika nú sem stendur háskólagolf í
Bandaríkjunum og aðrir þrír eru á leiðinni út.
Vonandi skilar þessi mikla útrás góðum árangri fyrir félagið okkar sem og landsliðið. Því fleiri sem fara út því styttra er í að Ísland fái atvinnumann, karl eða konu, á
Evrópumótaröðina. Þetta er allt saman langhlaup.
Sveitakeppni karla skilaði 5. sæti eftir mjög dapra byrjun á fyrsta degi mótsins og var á
tíma útlit fyrir að okkar menn féllu í aðra deild en þeir rifu sig upp og tókst að forðast
fall.
Sveitakeppni kvenna skilaði þeim í annað sætið eftir hörku-úrslitaleik við GK stúlkur.
Þær standa alltaf fyrir sínu, stúlkurnar.


ÖLDUNGAFLOKKAR
Sigurður Hafsteinsson, Íslandsmeistari í höggleik 55 ára og eldri.
Ásgerður Sverrisdóttir, Íslandsmeistari 50 ára og eldri.
Öldungasveit karla, Íslandsmeistari í sveitakeppni.
Steinunn Sæmundsdóttir, stigameistari LEK 2014.
Jón Haukur Guðlaugsson, stigameistari LEK 2014.
Sveit eldri kylfinga, karlar, Íslandsmeistarar klúbba árið 2014.

Eins og sjá má þá er í mörg horn að líta í störfum klúbbsins. Þó finnst mér frammistaða karlkylfinga klúbbsins ekki vera eins og skyldi. Ég veit að þar er getan meiri en
afrekin á þessu ári segja til um. Stundum finnst mér eins og hugurinn sé þegar kominn í atvinnumennskuna og þá gleymist oft það sem stendur okkur næst eins og að
spila fyrir klúbbinn okkar. Ég vona svo sannarlega að kylfingar átti sig á að heimagarðurinn er sá fyrsti sem þarf að rækta; svo kemur hitt allt þar á eftir.
Íþróttastjóri GR er Brynjar Geirsson og með honum hefur Snorri Páll Ólafsson ásamt
þeim David Barnwell og Jóni Hjartarsyni séð um alla kennslu og umsjón með því mikla
starfi sem Ragnar Baldursson hefur leitt fyrir hönd stjórnar GR ásamt miklum fjölda
foreldra. Þið eigið öll miklar þakkir skildar fyrir frábært starf.
Þess ber að geta að Brynjar Geirsson hefur sótt um lausn frá starfi sínu sem
íþróttastjóri GR og er verið að vinna í að finna eftirmann hans. Hefur Brynjar hug á að
spreyta sig í Þýskalandi sem aðalþjálfari hjá stórum golfklúbbi og óskum við honum
alls hins besta og þökkum honum fyrir frábært starf þau ár sem hann hefur unnið hjá
Golfklúbbi Reykjavíkur.
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HELSTU NEFNDIR
GR


KAPPLEIKJANEFND
Golfmót sumarsins fóru vel fram og miðað við veður var þátttaka með afbrigðum góð.
Skoðum nokkrar tölur:
10 innanfélagsmót voru haldin með þátttöku samtals 1.357 kylfinga á móti 1.442 árið
2013. Þar bar hæst meistaramót klúbbsins með þátttöku 526 kylfinga á móti 551
kylfingi árið 2013.
Opin mót voru 11 á móti 13 árið 2013 og þau sóttu 1.453 kylfingar á móti 1.528 árið á
undan, en hafa ber í huga að mótin 2013 voru tveimur fleiri, þ.e. 13 opin mót.
Boðsmót voru 11 talsins eins og árið á undan og virðist sem jafnvægi sé komið á
boðsmótin, en þau sóttu 1.039 kylfingar á móti 936 kylfingum árið á undan.
Gott jafnvægi er að myndast á milli valla, en nú voru haldin 17 mót á Korpunni á móti
15 í Grafarholti. Þessari breytingu ber að fagna enda hefur það tekið okkur nokkur
ár að ná þessu jafnvægi; flestir vildu bara leika Grafarholtið til að byrja með. Jafnari
skipting kemur veitingafólki okkar til góða því jöfn skipti í mótahaldi jafna álagið á milli
valla þar sem stundum fylgja boðsmótum þó nokkur veisluhöld.
Einnig ber að fagna mikilli aukningu í bændaglímu klúbbsins en í ár léku 130 kylfingar
á móti 48 kylfingum árið 2013.


MARKAÐSNEFND
Markaðsnefndin sér um að afla annarra tekna en árgjalda og hefur þar tekist vel til. Ég
er svolítið stoltur af þessari vinnu því að þetta var eitt það fyrsta sem ég kom að þegar
ég byrjaði í stjórn GR. Síðan hafa komið inn sérfróðir menn um markaðsmál og sérstakur markaðstjóri GR var ráðinn fyrir um 10 árum. Ómar Örn Friðriksson hefur ráðið
þarna ríkjum og staðið sig með afbrigðum vel, t.d. í hruninu. Þá tókst honum að halda
sjó og jafnvel auka innkomu á öðrum tekjum klúbbsins.
Til gamans má geta þess að hlutfall árgjalds er um 62,7% en aðrar tekjur eru um
37,22% af heildartekjum Golfklúbbs Reykjavíkur.
Björn Víglundsson er formaður kappleikja- og markaðsnefndar ásamt Gunnari Má Sigurfinnssyni og Ómari Erni Friðrikssyni og eiga þeir félagar þakkir skildar fyrir gott starf.


HEIMASÍÐU- OG UPPLÝSINGANEFND
Það skiptir miklu máli að komast í sem best samband við kylfinga í GR. Til þess hefur
verið byggð upp góð heimasíða sem á að vera aðgengileg öllum félögum til upplýsingaöflunar.
Á heimasíðu okkar er líka fjallað um sögu klúbbsins og þar eru allir starfsmenn og
nefndamenn tilgreindir.
Einnig hefur verið sett inn á síðuna mjög veglegt myndasafn þar sem 80 ára saga
klúbbsins kemur fram í máli og myndum. Á heimasíðunni er núna hægt að sækja
rafræna útgáfu af Kylfingi, félagsblaðinu okkar, alveg frá upphafi. Þar má fræðast um
framgang og sögu félagsins í 80 ár.
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Frosti Eiðsson og Elías Kárason hafa haft veg og vanda af myndasafni klúbbsins og vil
ég þakka þeim félögum sérstaklega fyrir vel unnið starf. Á síðkvöldum er svo sannarlega gaman að fletta upp í myndasafninu og rifja upp margar góða stundir í golfinu.
Magnús Oddsson, Guðni Hafsteinsson og Ómar Örn Friðriksson stýra þessu verkefni af
miklum myndarbrag eins og þeirra er von og vísa.
Eins og áður þá hvet ég alla félaga í GR að koma póstfangi sínu til skrifstofu klúbbsins
svo allur fjölpóstur fari á sem flesta félaga GR.


ÖLDUNGANEFND
Halldór Kristjánsson hefur haldið utan um öldungastarfið. Þar eru helstu nýmæli
innanfélagsmót, 9 holur, fyrir 65 ára og eldri. Hafa verið leikin þrjú mót og tekist með
afbrigðum vel. Þessu verður haldið áfram á næsta ári.
Einnig hefur Halldór Kristjánsson haldið utan um púttmót karla sem haldin eru á
Korpunni og eru mjög fjölsótt. Á Halldór þakkir skildar fyrir allan hans mikla og góða
stuðning.


FORGJAFAR- OG AGANEFND
Jónas Valtýsson ásamt Stefáni Pálssyni og Ólafi Arinbirni Sigurðssyni hafa haft veg
og vanda af störfum forgjafar- og aganefndar. Sem betur fer er álagið ekki að sliga þá
félaga en alltaf koma þó upp ákveðin mál sem þeir félagar þurfa að taka afstöðu til.
Eiga þeir góðar þakkir skildar fyrir sitt framlag.


SLÁTTUR OG HIRÐING KNATTSPYRNUVALLA REYKJAVÍKUR
Eins og áður sér GR um allan slátt og söndun á knattspyrnuvöllum Reykjavíkur en
það gerir okkur mögulegt að auka við vélaflota okkar og halda þeim tækjum við sem
þurfa þykir.
Umfang þessarar þjónustu hefur aukist ár frá ári og hefur aldrei verið jafn mikið og í
ár enda lá klaki jafnmikið yfir fótboltavöllum sem golfvöllum.


RÆSING OG EFTIRLIT
Nú eins og áður eru 6 eftirlitsmenn sem sjá um að halda uppi leikhraða og sinna öðru
eftirliti á völlum GR. Hefur það tekist með ágætum. Leikhraði á venjulegum degi er í
Grafarholti rúmlega 4 tímar en um 4,30 til 4,45 á Korpu.
Um leið og mót eru haldin, ég tala nú ekki um opin mót, þá fer leikhraði upp í fimm
tíma og alveg fast að fimm og hálfum þegar verst er. Erfitt virðist vera að auka leikhraða því að mikið er um gesti sem kunna kannski ekki eins vel á vellina okkar eins og
við sem leikum þá sem heimavelli.


RÁSTÍMASKRÁNING
Rástímakerfið, sem er við lýði núna í GR, hefur margsannað sitt ágæti en er þó með
þeim annmörkum að ekki er hægt, enn sem komið er, að bjóða t.d. upp á þrjár níu holu
lykkjur, t.d. á Korpuvelli, eða, þegar skyggja tekur á haustin, að bjóða bara upp á 9 holu
leik. Erfitt hefur verið að fá GSÍ til að klára þessa útfærslu ásamt fleiri tölvutengdum
málum sem snerta Golf.is en vonandi verður þetta klárt fyrir næsta sumar.
Þar sem mjög gott framboð var hjá Golfklúbb Reykjavíkur á teigtímum nú í sumar var
tekin sú ákvörðun að leyfa gestum að skrá sig í lausa teigtíma með tveggja daga fyrirvara. Kemur í ljós hvort sú verður raunin á komandi sumri.
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KVENNANEFND
Starfsemi kvenna er alltaf að aukast í okkar ágæta félagi. Þær eru duglegar að hittast
og halda alls konar golfmót og standa fyrir ýmsum uppákomum, ferðast á aðra velli,
fara í óvissuferðir og halda jafnvel hattamót.
Kvennastarfið er alveg til fyrirmyndar og megum við karlar taka þær okkur til eftirbreytni því að við erum enn þá að pukrast í 8 manna klíkum hér og þar án þess þó að
finna þetta góða hópefli sem þær virðast finna svo vel.
Starfi kvenna stýrir Elín Sveinsdóttir með hjálp kvenna, sem fylla næstum annan tug,
því að konurnar dreifa starfinu svo vel sín á milli.
Er þetta starf mjög lofsvert og öðrum til eftirbreytni.
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ENDURREISN
GRAFARHOLTS
OG UPPBYGGING

Staðan á þessu stærsta máli komandi tíma er þessi: Tom Mackenzie arkitekt hefur
skilað lokadrögum að uppbyggingu sem og greinagerð um ástandið á vellinum ásamt
leiðbeiningum um hvað gera þarf til að rétta við og bæta vallaraðstæður og gæði.
Allar þessar upplýsingar liggja núna fyrir á heimasíðu GR og þegar birta tekur á ný
verður kallaður saman hópur valinkunnra GR-inga til umræðu um skýrsluna og þær
teikningar sem liggja fyrir. Eftir þann fund verður haldinn opinn félagsfundur þar sem
allt þetta ferli verður lagt fyrir og rætt spjaldanna á milli þannig að endaleg ákvörðun
verði lögð fyrir aðalfund árið 2015 til samþykktar eða synjunar.
Allt þetta ferli er opið og öllum velkomið að leggja orð í belg sem og að gera sínar
athugasemdir sem allar verða ræddar og öllum svarað.
Við verðum að gera okkur grein fyrir einu: Þegar þessu ferli er lokið og sátt reynist um
tillögur þær, sem upp verða bornar, þá verða menn, eins og kostur er, að vera sammála
um niðurstöðuna. Eftir að endanleg ákvörðun hefur verið tekin verður ekki aftur snúið
og aðalmálið hefst þá fyrir alvöru: það er að finna peninga í þetta viðamikla verkefni.
Við skulum gera okkur grein fyrir umfangi þessa verkefnis. Óábyrgur útreikningur
minn segir að um hálfan milljarð króna þurfi til verksins sem gæti dreifst á nokkur ár
ef þurfa þykir.
Það verður ekki farið í þetta risaverkefni án aðkomu Reykjavíkurborgar og komandi
stjórn verður að leggja á það áherslu að fá jákvæða strauma frá borginni okkar. Við vitum að eitt er á silfurtæru: starfsemi Golfklúbbs Reykjavíkur gerir borgina okkar mun
byggilegri og lífvænlegri en hún væri án golfsins.
Reykjavíkurborg er mun eftirsóttari sem dvalarstaður ef stutt er í golfvelli og útvistarsvæði og golfið á alveg jafnmikinn rétt á framlögum úr sjóðum borgarinnar eins
og fótboltahallir og aðrar íþróttabyggingar sem þurfa þykir til að reka sterkt og gott
íþróttastarf innan borgarinnar.


SAMSKIPTI VIÐ REYKJAVÍKURBORG
Nú síðustu árin hafa samskipti við Reykjavíkurborg verið afar hæg og treg og hefur
skapast vantraust eða vantrú á milli aðila. Það virðist alveg vera sama hvað íþróttamenn eða félög gera eða biðja um; það kemur afar lítið út úr þeim viðræðum ef viðræður eru þá í gangi.
Sem dæmi þá sinnti GR viðhaldi á eigum borgarinnar á Korpu með samþykki borgaryfirvalda árin 2007 og 2008 sem ekki enn er uppgreitt heldur er staðan þannig að af 29
milljóna króna kröfu er búið að greiða um 4 milljónir króna en við getum ekki eignfært
þessa kröfu því endalegt samþykki borgarinnar á heildarkröfunni vantar. Er erfitt að
fá botn í þessi viðhaldsmál hjá borginni en við vonum að það takist sem fyrst því að við
getum alveg notað þessa aura.
Þessi krafa, sem er réttmæt viðhaldskrafa, sýnir að vilji borgarinnar til samstarfs
og samvinnu er meira bundinn við önnur gæluverkefni en íþróttamál. Vonum við að
með hækkandi sól aukist þetta samstarf því að við eigum jafnan rétt til samstarfs við
borgina og öll önnur félög og samtök í borginni.
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BÁSAR

Fyrir tveimur árum leysti GR til sín alla fastafjármuni sem fylgdu í leigusamningi við Pro
Golf til að létta undir með leigutökum og tryggja félaginu útistandandi leigutekjur.
Var þá gerður tveggja ára kyrrstöðusamningur við Pro Golf á leigutekjum til að hjálpa
þeim út úr þeim vanda sem þá blasti við og var til kominn vegna misgengis á tekjum og
gjöldum vegna bankahruns sem öll þjóðin lenti í árið 2008.
Nú er sá tveggja ára samningur útrunninn og varð stjórn GR að segja samningi þeim
upp fyrir 1. október síðastliðinn til að nýta sér uppsagnarákvæði í samningnum.
Stjórn GR var einhuga um að nú væri rétti tíminn til að breyta um stefnu og sagði umræddum samning upp um miðjan september. Varð sú raun á að yfirtaka GR á Básum
yrði frá og með 1. október.
Öllum frágangi og skilum Pro Golf á Básum hefur nú verið lokið með fullu samþykki og
sátt beggja aðila.
Vill Golfklúbbur Reykjavíkur þakka Pro Golf fyrir þann tíma sem nú er á enda runninn. Við
þökkum þeim fyrir frábært samstarf sem skapaði nýjar víddir í rekstri æfingarsvæðisins.
Við búum einnig að góðri reynslu af kennslufyrirkomulagi því sem Pro Golf kom á í samvinnu við GR á Básum.
Golfklúbbur Reykjavíkur vill hefja nýja sókn í rekstri Bása undir eigin stjórn og endurmeta alla kennslu sem og kennsluferli.
Stjórn GR sér mikla möguleika á aukinni tekjuöflun og samtengingu við markaðsstarf
GR með yfirtökunni.
Var það mat stjórnar að of mikil fjarlægð væri komin í báða málaflokka frá kjarnastarfssemi GR. Er það von okkar og ósk að bjartari tímar og auknir tekjumöguleikar séu fólgnir í þessum breytingum Golfklúbbi Reykjavíkur til góðs.
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FJÁRMÁL OG
FRAMTÍÐIN

Ágætu félagar: Hér á eftir fer Guðný Helga, gjaldkeri GR, yfir allt sem við kemur fjárhag og rekstri Golfklúbbs Reykjavíkur. Ætla ég ekki að taka þau málefni neitt sérstaklega til umræðu en vil þó fara aðeins yfir hagræðingarferlið sem er í gangi.
Umrætt niðurskurðar- og hagræðingarferli hófst fyrir um þremur árum þegar klúbburinn okkar fór í gengum mikla innri endurskoðun á öllum verkferlum sem og kostnaðarliðum. Þessi endurskoðun bætti reksturinn til muna og sjáum því nokkru betri
niðurstöður en áður. Það gerir okkur kleift að greiða niður skuldir félagsins sem voru
og eru enn of miklar.
Niðurgreiðsluferli hófst þegar við náðum að klára Korpuna í fyrra. Í ár hefur tekist að
lækka skuldir verulega og er stefnt að því á næstu tveimur árum að klára og greiða
upp það sem Golfklúbbur Reykjavíkur skuldar vegna fjárfestinga, uppsafnað frá árinu
2000 og fram á síðasta vor.
Þær fjárfestingar sem lagt hefur verið í á þessum árum eru líklega fast að einum
milljarði króna, uppreiknað, og lengra verður ekki haldið nema fyrir eigið fé því að
vaxtakostnaður er mjög hár og betra að nota aurana í viðhald valla.
Vona ég svo sannarlega að stefnu þessari verði haldið til streitu af komandi stjórnum
því að við eigum ekki að þurfa að framkvæma nema fyrir eigið fé og gæta þess að
steypa ekki félaginu í skuldir sem komandi stjórnir verða svo að taka við.
Ef allt gengur upp verður GR skuldlaust síðla árs 2016 – og þá, ef allt gengur upp,
gætum við farið að hyggja að margumræddum breytingum hér í Grafarholti.
Fjárhagur Golfklúbbs Reykjavíkur er mjög traustur og tekjuflæði frábært þannig að
niðurgreiðlsuverkefnið ætti að takast án nokkurra aukaverkana.
Vil ég þakka framkvæmdastjóra og starfsmönnum sem og stjórn GR fyrir gott verklag
og samstöðu ásamt mjög nákvæmri áætlunargerð sem gerði það að verkum að niðurgreiðsla skulda og innri hagræðing hafa tekist svona vel.
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NIÐURLAG
OG KVEÐJA

Kæru félagar
Ég hef ákveðið að gefa ekki kost á mér til frekari stjórnar- eða formannsstarfa fyrir
Golfklúbb Reykjavíkur.
Ég var kosinn í stjórn GR á haustmánuðum 1998 og hef því setið í stjórn GR í fimmtán
ár, þar af sem formaður í 7 ár.
Mér þykir kominn tími á mína stjórnarsetu og rétt að hleypa að öðrum, yngri og
ferskari félögum.
Sá tími sem ég hef setið í stjórn hefur gefið mér mikið. Ég hef kynnst miklum fjölda
fólks bæði kylfingum og öðrum aðilum á vettvangi íþrótta- sem borgarmálefna.
Þau verk sem hafa verið unnin á þessum tíma eru mörg og mikilvæg í augum okkar kylfinga. Má þar nefna helst byggingu Bása sem og Grafarkots, uppbyggingu á
nokkrum brautum Grafarholts sem og endurnýjun húsnæðisins þar sem við erum,
stækkun og alla baráttuna við borgaröflin vegna stækkunar Korpu og svo endanlega
niðurstöðu á þeirri glæsilegu vallargerð.
Einnig eru mér minnistæð mikilvæg augnablik og góði sigrar okkar félaga í sveitakeppni sem og nokkrir Íslandsmeistaratitlar, bæði í karla- og kvennaflokki, sumir eftir
27 ára bið. Þegar upp er staðið, allt saman gleðilegir hlutir og virkilega gaman að taka
þátt í þeim með fjölda góðra félaga sem hafa myndað stjórnir GR á þessum tíma.
Ég þakka öllum þeim fjölmörgu stjórnarmönnum, körlum sem konum, fyrir frábær
kynni og mjög gott samstarf í gegnum árin.
Ég þakka Gesti Jónssyni fyrir frábært samstarf þegar hann var formaður. Hann kenndi
mér margt sem ég hef notast við í minni stjórnartíð.
Þakkir færi ég þeim fjölmörgu starfsmönnum sem vinna og hafa unnið í Golfklúbbi
Reykjavíkur. Og ég verð að þakka sérstaklega honum Ómari Erni Friðrikssyni fyrir frábært samstarf og góða vináttu í gegnum þykkt og þunnt.
Að lokum þá vil ég þakka af alhug honum Garðari Eyland, framkvæmdastjóra GR öll
þau ár sem ég var formaður, fyrir frábær kynni. Sterkari samherja og betri vinar hefði
ég ekki getað óskað mér. Það bar aldrei skugga á okkar samstarf, heilsteyptari samstarfsmann hefði ég ekki getað fundið. Hann er heiðarlegur, duglegur, ósérhlífinn og
síðast en ekki síst gegnheill GR-ingur sem ber alltaf hag klúbbsins okkar fyrir brjósti.
Ágætu félagar, þetta er farið að minna á óskarsverðlaunin og þá er tími til að hætta. Ég
vil að lokum fá að þakka ykkur öllum, ágætu GR-ingar, fyrir frábær kynni og óska ykkur öllum velfarnaðar í framtíðinni.
Nú er stefnan sett á lækkun forgjafar og meiri golfleik en áður.
Takk fyrir mig,
Jón Pétur Jónsson, formaður Golfklúbbs Reykjavíkur.
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