Styrelsemöte 2014-06-01

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 1 juni 2014 mellan kl 09.00-12.30
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Åsa Johanson
Lena Törnborg
Eva Thörngren
Bengt Lennhammar
Ossian Nilsson
Pälle Strångert
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 28

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 29

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes,
med tillägget att diskutera målformuleringar.

§ 30

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 31

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§ 32

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 33

Ekonomi, uppföljning och budget
Joakim gick igenom ekonomin, antal medlemmar, greenfeegäster
och framtida investeringar. Just nu ligger ekonomin i linje med
budgeten, det är endast sponsringsintäkterna som ligger något efter.
Uppföljning greenfee. Det är bara 2007 som vi haft fler greenfee
gäster till och med maj månad då vi hade 503st. I år har vi haft 488
greenfee gäster.

Uppföljning av försäljning och greenfee intäkter och jämförelse med
2013. Vi har till 31 maj sålt för drygt 58 000kr mer än under samma
period 2013.
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§ 34

Klubbhuset/Föreningshuset
Ossian och Bengt berättade om att bygget och ekonomin gicks
igenom. Ossian och Bengt försöker få fram hur mycket vi har kvar
att betala. Detta för att Joakim ska kunna säkerställa att vi har
likviditet till att betala dessa och övriga utgifter.
Vissa farhågor för tidplanen finns då vi hade hoppats på att komma
in i klubbhuset/föreningshuset den 1 juni. Besiktning kommer
genomföras den 18 juni och den 19 juni har vi invigningen.
Rundvandring i och omkring klubbhuset genomfördes och det ser
mycket bra ut men en hel del arbete återstår innan det är
inflyttningsklart.
Diskussion fördes om inredningen och mycket av möbler både inne
och ute kommer under nästa vecka.

§35

Invigning av klubbhuset/föreningshuset
Datum:
Tid:
Invigare:

Torsdagen den 19 juni (10 års dagen)
Kl 18.00
Svante Gustafson, skolans barn klipper band

Aktiviteter:

Golfuppvisning rangen Manus Nilsson,
rundvandring, minigolf, puttinggreen.
Tävling ”gissa” bollarna och vinn en grönt
kort kurs.

Förtäring:

Kaffe, saft, bullar och kakor
Ev bjuder vi på hamburgare om Martin
Bjursunds Slakteri kan ställa upp
Skickas ut brett till medlemmar, föreningar,
delas ut i Loftahammar, kommun, Fogelvik
mfl.

Inbjudan:
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§ 36

Sponsring
Det blir svårare och svårare att få företag att sponsra och mer tid och
arbete krävs innan företagen lämnar besked.
Vi måste alla hjälpas åt att hitta nya sponsorer. Alla var positiva att
hjälpa till och fråga de man träffar, även om vi vet att det är svårt att
få napp! Vi måste försöka hitta nya företag och marknader som kan
vara intresserade att visa sig på och omkring golfbanan.

§ 37

Målformuleringar
Beslut togs att alla kikar på nuvarande målformuleringar och
funderar på vad vi vill ta bort, ändra eller lägga till. Diskussion tas på
nästa styrelsemöte.

§ 38

Övrigt

§ 39

Nästa möte

 Ett låsbart skåp (kod) ska finnas i damernas omklädningsrum där
de kan förvara sina priser för damgolfen mm.
 Samtal ska föras med Fogelvik om de är intresserade av att föra
en dialog om framtiden kring deras hus.
 Eva berättade om att de kommer ha ett PRO som kommer och
föreläser och ger tips och råd den 2 juli kl 18.00. Hon berättade
också om problematiken att det inte gick att hitta någon tidpunkt
med PRO Mattias.
 Den årliga informationsträffen kommer genomföras tisdagen den
22/7 kl 19.00 i klubbhuset.

Tisdagen den 22/7 direkt efter informationsträffen.

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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