
I samma stund som 
vårsolen tittade fram såg 
jag den första golfbagen 

rullas ut. Inte för spel, men 
en del hävdar att klubbor 
likt allt annat kräver service 
och underhåll. I Nödinge 
vaknar golfarna dock upp i 
en ny verklighet. I veckan 
stod det klart att Nödinge 
Golf AB och dess ägare Ulf 
Runmarker inte har kom-
mit överens med Nödinge 
golfklubb om något nytt 
nyttjanderättsavtal. Det lät 
dramatiskt och vissa kände 
sig smått chockade över be-
skedet, men konsekvenserna 
för den vanlige golfaren 
blir snudd på omärkbara. I 
den nya verkligheten kan 
medlemmarna vandra till 
golfbanan som om ingenting 
har hänt. Det handlar kort 
och gott om ett samarbete 
som har spruckit. Parterna 
delar inte värderingar och 
visioner. De är inte heller 
överens om hur verksam-
heten ska drivas. Således 
sprack det som på utsidan 
såg så fi nt ut, men vid när-
mare eftertanke är ett sam-
arbete mellan ett aktiebolag 
som drivs med vinstsyfte 
och en ideell förening en 
svår ekvation. Det fi nns de 
som har lyckats, men långt 
ifrån alla.
Jag är själv engagerad 
i ett antal föreningar och 
visst är det skillnad på hur 
man tänker i de olika sty-
relserummen. Det är en 
annan press på dig när du 

fattar beslut i ett företag. 
De ekonomiska konsekven-
serna ser annorlunda ut. I 
föreningslivet är det ofta 
bara din egen tid som går till 
spillo. Nödinge Golf AB har 
haft en tuff resa och ägaren 
känner säkert viss frustra-
tion. Det börjar bli dags 
att tjäna pengar på investe-
ringen.

Den ideella kraften i för-
eningen och Nödinge Golf 
AB ser ut att gå åt varsitt 
håll. Ulf Runmarker menar 
dock att det finns sysslor 
i verksamheten som även 
fortsättningsvis behöver 
skötas via ideella insatser. 
Det kan bli svårt att hitta 
dessa när skilsmässan från 
golfklubben blir definitiv. 
Det kan bli ett hårt slag. 
Frågan är om den ideella 
kraften har felvärderats?

Föreningen har bett om 
juridisk hjälp via golfförbun-
det för att klargöra exakt 
vilken effekt beslutet om 
att Nödinge Golf AB och 
Nödinge Golfklubb nu 
går skilda vägar får. Nästa 
onsdag är medlemmarna 
kallade till ett informa-
tionsmöte. Det lär bli väl-
besökt. För den som bara 
spelar golf för sin egen 
skull blir påverkan av allt 
att döma minimal.

Det som känns tråki-
gast i historien är ju att 
så många föreningssjälar 
som har 
varit med 

från början nu med största 
sannolikhet vänder banan 
ryggen. Så mycket tid, kraft 
och energi som har lagts på 
att skapa en golfklubb värd 
namnet i Nödinge och så 
slutar det så här...

Hur kunde det gå så 
snett? Jag tror inte det finns 
ett rakt svar på den frågan. 
När vuxna människor inte 
kommer överens är det 
ofta mer komplicerat. Helt 
uppenbart har kommunika-
tionen inte fungerat, dess-
utom känns det som om den 
ömsesidiga ödmjukheten 
och insikten om varandras 
roller i spelet inte heller 
har funnits –  eller så har 
den försvunnit på vägen. I 
en golfverksamheten har 
affärsmannen och den ide-
ella golfvännen helt skilda 
mål. Det om något måste 
man vara överens om eller 
åtminstone förstå.
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Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
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kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
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Allt för häst, ryttare, hund och katt

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE

Måndag 25 mars kl 18.00
i Aktivitetshuset, Älvängen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på kaffe och smörgås

Välkomna!
Mvh Styrelsen

Ö

TYGLADAN
LAPPTEKNIKSTYGER 60:-/m VAXDUK 30:-/m
NYA VÅRTYGER - METERVARA & FÄRDIGSYTT

HISSGARDINER 100-160cm 139-219:-

BARNTRIKÅ, NYA MÖNSTER 120:-/m 
(cupcake, ugglor, renar m.fl)

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Matjord?

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Hur är hälsoläget 
hos Din personal?
Adina Hälsan kan nu erbjuda 

hälsovård för företag:

Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04
www.laget.se/aleibf

Ale Innebandyförening kallar till 

ÅRSMÖTE 2013 

7 april 2013 
14.30 i Ale Gymnasium

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast fredag 29/3

Alla medlemmar hälsas välkomna!
Ale Innebandyförening

Styrelsen
Årsmötet ligger i anknytning till 

föreningsavslutningen som är samma 
dag i Ale Gymnasium mellan 

11.00-14.00

”Firar 25 år 
7 april 2013”

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

 - ALLT INOM SOLSKYDD & DEKALER 

Nyöppnat showroom
- Persienner
- Markiser
- Plisséer

Nyheter inom exempelvis:

Göteborgs.v 89, Älvängen                 Tele: 0721-645019


