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Nimityksiä Gumböle Golfissa
Kenttämestariksi on nimitetty Ossi Sahanen (36 v) ja hän aloittaa tehtävässään 1.2.2018. Ossilla on 19 vuoden
kokemus golfkentän hoidosta ja koulutukseltaan hän on sekä kentänhoitaja että golfkenttämestari. Työkokemus on
kertynyt mm. Helsingin Golfklubilla Talissa sekä Master Golfissa. Viimeiset 7 vuotta hän on vastannut Kotojärvi golfin
kentänhoidosta. Kesällä 2016 hän oli mukana myös Gumbölessä Lepistö & Sons Oy:n alaisuudessa. Ossin apuna
Gumbölen kentän- ja kiinteistöhoidossa tulee toimimaan apulaiskenttämestari sekä 4-6 kesätyöntekijää.
Palvelupäälliköksi on nimitetty Henri Sandborg (49 v) ja hän aloittaa virallisesti 1.3.2018. ”Henkalla” on usean vuoden
kokemus golfista, niin seuratoiminnasta kuin kilpailemisestakin. Gumbölessä hän toimi miditoiminnasta vastaavana
kesän 2016 ja on sittemmin ryhtynyt mm. aktiiviseksi golftuomariksi. Henrin varsinainen työura on mennyt myynti- ja
asiakaspalvelutehtävissä teollisuus-, huonekalu- ja autoalalla. Asiakaspalvelutiimiimme palvelupäällikön ja
toimitusjohtajan lisäksi tulee kuulumaan 2-3 caddie masteria. Henri on myös tarvittaessa toimitusjohtajan sijainen.
Pelioikeudet ja jäsenyys Gumbölessä kaudella 2018
Gumböle Golfin kesän 2018 pelioikeudet ovat nyt ennakkotarjouksessa niin viime kauden pelaajille kuin myös uusille
asiakkaille. Linkki pelioikeustarjouksiin löytyy tästä. Tarjoukset ovat voimassa 15.2. (entiset) ja 15.3. asti (uudet).
GG Ry:n jäsenyyteen kuuluu oletuksena myös GoGolfin jäsenyys, jonka voi jättää myös aktivoimatta. GoGolfin oma
jäsenlehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja jäsenyyteen voi ilmaiseksi aktivoida myös Fennian hole-in-one -vakuutuksen.
GG Ry:n jäsenenä olet automaattisesti myös Suomen Golfliiton jäsen kattaen OP-Pohjolan vakuutusturvan sekä
Golflehden vuosikerran. Jäsenkorttina on eBirdie-applikaatio. Jäsenmaksut laskutamme helmikuun aikana kaikille
jäsenrekisterissämme oleville eräpäivällä 15.3. Aikuisten jäsenmaksu on edelleen 80 € ja junnut 21v. ja alle 50 €.
Gumböle Golfin lisäkentät kaudella 2018
Gumbölen osakkailla, kausipelaajilla ja jäsenillä on edelleen mahdollisuus hyödyntää omilla erikoishinnoillaan Espoon
Ringside Golfin, Nurmijärven golfkeskuksen sekä Hillside Golfin pelioikeuksia. Ruukkigolfin ja Kurk Golfin osalta
tilanne on vielä avoin, mutta tavoitteena on luoda pelimahdollisuuksia myös näille kentille. Lopulliset hinnat ja
varauskäytännöt selviävät kevään aikana. Espoon Golfseuraan ei näillä näkymin lisäpelioikeutta ole luvassa v. 2018.
Tasoitusten vuositarkistukset tehty
Olemme tehneet tasoitusten vuositarkistukset uuden HR-algoritmin mukaisesti (ei enää aivan sama kuin aiempi
AHR). NexGolfissa tehty tarkistusajo vertaa viime kauden kaikkia tuloksia vielä kerran ja jokaisen jäsenen tasoitus on
tarkistuksessa voinut nousta/laskea +/- 3.00 entiseen verrattuna. Tasoituksesi löydät NexGolfista omilla tunnuksillasi.
Jos et muista tai et ole tunnuksiasi koskaan edes käyttänyt, ota yhteys toimiston sähköpostiin info@gumbolegolf.fi.
Kausi 2018 alkaa GoExpo / golfmessuilta 2.-4. maaliskuuta
Gumböle Golf ei suoraan ole mukana omalla osastollaan, mutta olemme jossain muodossa mukana GoGolfin
välityksellä. Käy siis messuilla maistelemassa kauden 2018 golf-fiilistä!
Mukaan vapaaehtoiseksi?
Etsimme edelleen innokkaita vapaaehtoisia mukaan toimimaan kesän aikana eri tehtävissä. Myös toimikuntiin
pääsee vielä mukaan! Ole yhteydessä toimiston väkeen, niin mietitään Sinulle mielekäs paikka olla rakentamassa
Gumbölen yhteishenkeä kesällä 2018!

Lisätiedot ja yhteydenotot

info@gumbolegolf.fi
p. 0800 370 870

www.gumbolegolf.fi
HUOM! Toimisto avataan päivittäisesti 26.2.2018 alkaen

LIITE HELMIKUUN JÄSEN- ja OSAKASTIEDOTTEESEEN
Tämä liite on laadittu ennen kaikkea Gumböle Golf Oy:n osakkaille, mutta selventänee asioita myös muille.
Osakepooli
Osakkaat, jotka eivät itse pelaa kaudella 2018, voivat jättää pelioikeutensa yhtiön kautta vuokrattavaksi.
Osakepooliin ilmoittautumisen sitova takaraja on 15.3.2018. Poolin säännöt löytyvät tästä linkistä.
Välimiesoikeudessa kesken oleva lunastusprosessi
Keskuskauppakamarin käynnistämä välimiesoikeus koskien Gumböle Golf Ry:n ja yhdeksän osakkaan välistä
lunastusriitaa on edennyt molemmin puolisten vastineiden jättämiseen 5.2.2018 mennessä välimiehenä toimivalle
professori Seppo Villalle. Hän antanee päätöksensä asiasta helmikuun aikana, jonka jälkeen GG Ry kutsuu koolle
yhdistyksen ylimääräisen jäsenkokouksen jatkotoimista päättämiseksi. Päätökseen sisältyy myös valitusmahdollisuus,
joten koko prosessi voi venyä myös pidempään. Lähtökohtaisesti kesä 2018 tullaan pelaamaan Gumbölessä ihan
normaalisti, eikä välitöntä ”konkurssiuhkaa” ole sen kummemmin GG Ry:llä kuin Oy:llä.
Osakas Tapio Potilan ostotarjous GG Oy:n osakkeista
Gumböle Golf Ry:n hallitus ei puoltanut GG Oy:n entisen puheenjohtajan tekemään ostotarjoukseen sitoutumista
meneillään olevan lunastusprosessin vuoksi, eikä kutsunut myyntiin vaadittavaa yhdistyksen ylimääräistä kokousta
koolle. Ostotarjouksen mukaiset yksittäiset osakekaupat jäävät näin kunkin osakkaan oman harkinnan ja arvioinnin
varaan. Lisähuomiona osakkeen myyntiä harkitseville on syytä mainita golf-osakkeen myyntitappiota käsittelevä
artikkeli (tässä linkki). Siitä selviää, ettei myyntitappio olekaan verotuksessa automaattisesti vähennyskelpoinen.
Hämäräkaupat
Koko golftoimialaa ovat jo muutaman vuoden ajan häirinneet ns. ”hämärämiehet”, jotka ovat ottaneet asiakkaikseen
osakkeistaan ”keinolla millä hyvänsä” eroon pääsyä yrittäviä golfyhtiöiden osakkaita. Tyypillistä toimintamallissa on
se, että ostajat ottavat myyjältä ”toimenpidepalkkion” (n. 300 – 400 €), siirtävät osakkeen omiin nimiinsä, mutta siitä
lähtien jättävät kaikki osakkeen maksuvelvoitteet hoitamatta. Näin alkaa kertyä ensin myyntisaatavien ja sitä myötä
luottotappioiden kierre, joka jää loppukädessä muiden osakkaiden hoitovastikkeilla katettavaksi.
Suomen Golfjohtajien yhdistys FGMA on laatinut asiasta tiedotteen, joka jokaisen golfosakkaan myyntiä
suunnittelevan kannattaa lukea. Nyt kun ensimmäinen langettava vankilatuomiokin (mukana myös Gumbölen
osakkeita) on näissä asioissa annettu, myös Gumböle Golf Oy varoittaa erityisesti A-osakkeen myyntiä harkitsevia ja
kehottaa ennen kaupantekoa olemaan yhteydessä toimitusjohtajaan. Hänellä on tiedossaan useimpien vilpillisesti
toimivien nimet. Osakettaan myyvä osakas voi puolivahingossa jopa syyllistyä avunantoon rikoksessa.
Kevätkokousten alustava päivämäärä
Alustava päivämäärä kevään varsinaiselle yhtiökokoukselle ja yhdistyksen kevätkokoukselle on tiistai 24.4.2018.

Gumböle Golf Oy:n ja Ry:n puolesta, oikein mukavaa golfkauden 2018 odotusta!
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