Kjære Bodø golfsenters venner, vi trenger DIN hjelp
Regnskapet for 2018 er klart og det viser ikke ønsket vekst. Vi har strupet alle
kostnader, men inntektene gikk ned med 70 000,- i 2018. Etter å ha endret avskrivinger
og aktivert investeringer så går regnskapet akkurat i balanse. Analyser viser at vi tar litt
for lite betalt for hver time. I 2018 investerte vi 80 000,- i nye maskiner, nye lerret og
nye baner. Dette håper vi dere alle setter stor pris på.
Regnskapet for de syv årene vi har drevet viser røde tall. Vi har vært velsignet med
særdeles snille eiere som har gått inn og dekket tap. Dette kan ikke fortsette for alltid.
2019 må vise gode grønne tall for at BGS skal fortsette. ”This is the last call”
For dere som ønsker videre drift av BGS, så er det viktig at dere:
- Bruker senteret masse.
- Kjøper klippekort og fritt spill avtaler
- Hjelper oss med å skaffe sponsorer, premier etc.
- Deltar på vår Spleis aksjon. Alle monner drar. Om alle våre medlemmer betaler
250,- så kan vi utvikle senteret videre.
- https://spleis.no/64539
- Bruk vendingmaskinen når dere besøker oss.
- Lei senteret for bedrifts arr. og sosiale sammenkomster.
- Fremsnakk oss til dine venner
- Lik oss på Facebook
- Delta på turneringer
- Bruk senteret på sommeren når regnet pøser ned.
- Kjøper reklameplass på vår skjerm.
Vi har analysert alt vi kan, og ser at vi selger simulatortimene for billig. Vanlig booking,
timepriser og klippekort mener vi er riktig priset, mens fritt spill har vært alt for billig.
Vi må derfor gjøre en kraftig justering på akkurat dette tilbudet før neste sesong.
Det blir kun ett tilbud ang. fritt spill, som vil koste 6000,- Da får man spille så mye man
vil hele døgnet, syv dager i uken. I tillegg får alle gratis kaffe og en gratis simulatorball.
I 2019 kjører vi ett tilbud på dette. Alle som kjøper fritt spill for sesong 19/20 mellom 1.
Sept og 14. Sept får dette for 5500,- Det er så enkelt som at når 50 personer har kjøpt
dette tilbudet så er driften garantert videre med grønne tall.
Vi trenger nye aksjonærer.
Bodø golfsenter ønsker å selge deler av aksjeposten. Prisen settes til 10 000,- per aksje
og vi ønsker å selge 30 aksjer (Totalt er det 100 aksjer). Nye aksjonærer vil være med og
redde driften videre med frisk kapital. Det vil ikke medføre ansvar eller arbeid for nye
aksjonærer, men mulighet til å sitte i styret dersom det er ønskelig. Send e-post til
post@bodogolfsenter.no dersom du vil være med å redde Bodø golfsenter.
Handlingsplan som vil gi grønne tall fremover
- Tre nye personer inn i styret
- Ønske om en fra Salten golfklubb og en fra Bodø golfklubb
- Nye aksjonærer på ca. 30 % av selskapet.
- Satse på flere yngre spillere.

År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Bruke sosiale medier mer og bedre. Facebook, Instagram, Snapchat.
Få god respons på Spleis aksjonen.
Fortsatt stor fokus på kostnadskontroll
Fastpris på regnskap
Mer riktig prising av våre tjenester.
Gå aktivt ut mot hoteller og bedrifter for å skaffe flere spillere.
Jobbe aktivt for å få sponsorer
Sette opp en stor skjerm hvor vi selger reklameplasser og legger ut info
Få flere til å delta på turneringer og konkurranser.
Roar Grønmo og Runar Henriksen ettergir 350 000,- i gjeld til selskapet.
Inntekter
549000
621000
539000
429000
413000
417000
350000

Årsresultat
-52000
-186000
-77000
33000
-199000
-6000
10000

