Styrelsemöte 2014-04-06

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 6 april 2014 mellan kl 09.00-12.30
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Åsa Johanson
Johan Grevelius
Bengt Lennhammar
Ossian Nilsson
Pälle Strångert
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 16

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 17

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 18

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 19

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§ 20

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 21

Ekonomi, uppföljning och budget
Årsredovisningarna, ekonomin, antal medlemmar och framtida
investeringar gicks igenom.
För fjärde året i rad visar vi ett positivt resultat. 2013 visar på ett +
resultat i koncernen på 746 tkr, dock beror drygt 300 tkr på återförda
nedskrivningar i LGK och vinst på försålda aktier. Resultat 2012
+396 tkr, 2011 +250 tkr och 2010 + 98 tkr. Detta kan jämföras med
förlusterna 2008 på -204 tkr och 2009 med -222tkr.
Resultat och medlemsutveckling 2008-2013 i diagramform.

Investeringar 2014-2018







Bevattning / dränering
Klubbhus
Fairwayklippare
Arbetstruck
Ruffklippare
Greenklippare

2014
2014
2014
2015
2015
2018

(150kkr)
(1-2mkr)
(400kkr) Leasas år 1-2
(300kkr)
(750kkr)
(400kkr)
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Övriga ekonomiska siffror
 Soliditet
30% (minskat med 1% pga ökade tillgångar)
 Eget Kapital
5,3 mkr
 Kassaflöde
Ok
 Banklån
7,1 mkr
 Amortering
140 tkr/år
Intäktsfördelning och förändring i jämförelse med 2012

§ 22

Klubbhus / föreningshus
Rundvandring i och omkring klubbhuset genomfördes.
Ossian och Bengt berättade om att bygget går enligt plan och att det
flyter på enligt plan. Bengt och Ossian har gjort en sammanställning
över kostnader fram till dagens datum och hur mycket som återstår.
Drygt 2,1 mkr återstår att betala och just nu ser det ut som
likviditetsplanen håller relativt bra. Totalt kostnad kommer hamna på
drygt 5,6 mkr och är något dyrare än budget pga vattnet vi stötte på
när grunden byggdes samt några tillval som tillkommit mot beräknat
i budget.
Tidplanen ser just nu ut att hålla och invigning beräknas till senast
19/6, lite beroende på när klubbhuset är klart. Diskussion fördes om
vem som ska inviga och att vi ställer frågan till Harald Hjalmarsson.
I samband med klubbmiddagen så gör vi en mer riktad invigning
tillsammans med medlemmarna.
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§23

Rapportering från Golfting på Ekerum 4-5 april
Från LGK deltog Svante Gustafson, Ossian Nilsson, Åsa Johansson,
Bengt Lennhammar, Klas Norden och Benke Hernström vid årets
Golfting som genomfördes på Ekerum.
Ett gemensamt ämne var att många golfklubbar fortfarande har det
svårt ekonomiskt, ett vikande medlemsantal och svårt att få
sponsorer att sponsra.
För att attrahera nya målgrupper krävs fler aktiviteter på och
omkring golfanläggningarna som också kan generera fler
medlemmar och nya intäkter.
Att anpassa golfbanorna för funktionshindrade diskuterades och det
kan vara både fysiska och funktionshinder som ADHD mfl. Svante
bjuder in Gustaf Götstedt som kostnadsfritt kan ge oss råd hur vi
skulle kunna utveckla oss inom detta område.
Nedan hittar ni sammanställning av de gruppredovisningar som
gjordes vid Golfting 140405. Sammanställningen är gjord av
Katarina Blomkvist.
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§ 24

Årsmöte och bolagsstämma 4 maj
Diskussion fördes inför årsstämma och årsmöte som flyttades till
söndagen den 4 maj kl 10.00 pga att Källviks städdag är på lördagen
den 3 maj. Informationsmateriel ska finnas att hämta på
www.loftahammarsgk.se från 23/4 och motioner ska vara inlämnade
senast 17/4.
Annonser publicerades i Dagens Industri (DI) och hos Post och
Inrikes Tidningar den 31 mars. Inbjudan har skickats via mail till
medlemmar och ligger ute på hemsidan. En påminnelse skickas ut ca
14 dagar innan mötet.
Verksamhetsberättelsen skickas ut och eventuella synpunkter och
förslag till förändringar måste lämnas till Joakim senast 20/4. Utkast
bifogas då protokollet skickas ut.
Dam- och gentlemanna- kommittén har fått förfrågan om att skriva
lite text till verksamhetsberättelsen.

§ 25

Sponsring
Vi är mitt uppe i diskussionerna med sponsorerna och det är mycket
svårt att få sponsorer att sponsra LGK och mycket tid och arbete
krävs i kontakten med företagen.
En vädjan till alla i styrelsen att kontakta sina nätverk för att försöka
få några fler att sponsra LGK.

§ 26

Övrigt

Projektet ”Landbäcken”. Svante berättade att man fått pengar till att
rensa Landbäcken längre upp för att försöka få fart på vattnet. Dock
finns ännu inga pengar för hela projektet med fisk som ska kunna
vandra upp i bäcken. Torgny ska även prata med sin kontakt kring
projektet.
Joakim berättade att Torbjörn Johansson har anställts. Torbjörn är
anställd inom ett arbetsmarknadsprojekt som FAS 3 och kostar inte
klubben några pengar utan vi får 225kr/dag.
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§ 27

Nästa möte

Söndagen den 4/5 direkt efter årsmötet i Bygdegården.

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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