©

- making ideas work -

Bøder til GolfBox-brugere!

19/10 2020

Iflg. Bestyrelsen har der i september været 235 ubekræftede tider på GolfBox.
Fremover vil medlemmer der ikke har bekræftet deres tid bestilt på GolfBox efter en forudgående advarsel vil få
fremsendt et bødeforlæg på 100 kr for hver manglende bekræftelse af tid.
Beslutningen savner reel forklaring på formål! –
Hensynet til gæster har tidligere været nævnt, men dette argument er uholdbart af følgende grunde:
Bestillingerne på GolfBox giver mulighed for at se frie tider, se hvem man kan booke sig på, samt sikre gæster og
medlemmer med lang vej til banen en rolig planlægning af turen.
Boldrenden giver hverken mulighed for at vurdere om eller hvornår der er plads og ingen mulighed for at booke sig på
en passende bold. Hvis der er fyldt nogenlunde op på GolfBox er det sandsynligt, at boldrenden er tilsvarende fyldt.

Reservationer på GolfBox kan kontrolleres – Det er et simpelt spørgsmål om optælling.
Tallet 235 angiver intet om årsagen til manglende bekræftelse. Det fortæller ikke om spilleren ikke er mødt
frem, om spilleren har tiden er benyttet tiden, er gået tidligere ud, kommet et minut for sent til at bekræfte eller
overhovedet har været i stand til teknisk at bekræfte tiden.
Brugen af boldrenden er fuldstændig ukontrollabel – Kontrol kræves konstant fysisk overvågning.
Brugere kan lægge en bold i per mand – ikke per hold! Spillere kan upåagtet gå ud udenfor, gå ud på flere end de afsatte
tider eller glemme at ”bekræfte” ved at fjerne bolden væk fra boldrenden.
Andre spillere har ingen mulighed for hverken udefra eller på banen at se om der er frie pladser i en bold.

Det må altså ganske enkelt ses som om Bestyrelsen har indledt en diskriminerende jagt på brugere af
GolfBox, mens spillere der benytter boldrende åbenbart går fri!
Jeg er enig i at manglende bekræftelse er generende og ikke mindst at benyttelse af andres medlemsnummer for at spærre frie pladser i en bold skal stoppes - men tilsvarende stop bør ske ved boldrenden!
En rimelig løsning kunne være – elektronisk – i en periode at spærre for medlemmets brug af GolfBox
Jeg har desværre ingen forslag til en løsning for misbrug af boldrenden – men det har Bestyrelsen vel ??

Hvis Bestyrelsen vil straffe nogen med bøder, så …..
synes jeg man skulle komme efter spillere der stjæler
vores fælles træningsbolde og bruger dem på banen!

De sætter oven i købet eget mærke på 
- den slags mærkede træningsbolde har vi fundet mange af !! og
så er dette ikke engang billedet fra et bagrum med vognen fyldt !!

I øvrigt om bøder …….
Udstedelse af bøder i foreninger forekommer - efter at spørgsmålet har været rettet til en advokat - i hovedsagen kun efter
beslutning truffet medlemmerne imellem på en generalforsamling, et fællesmøde eller lign..
Eks.: ejerforening har vedtaget en fælles, tvungen arbejdsdag og aftalt bøde for udeblivelse.
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