Styrelsemöte 2013-11-24

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 24 nov 2013 kl 09.00
Plats: Klubbrummet på Loftahammars Golfklubb

Närvarande

Svante Gustafson, ordförande
Eva Thörngren
Åsa Johanson via tfn
Bengt Lennhammar
Ossian Nilsson
Torgny Kindh
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 111

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla
välkomna.

§ 112

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 113

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 114

Till Justeringsman valdes Svante Gusafsson

§ 115

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 116

Uppföljning av ekonomi, försäljning, greenfee mm
Joakim gick som vanligt igenom läget kring ekonomi, försäljning,
medlemsstatus, greenfee mm.
När det gäller ekonomin så kommer vi om inget oförutsätt inträffar
även i år i koncernen göra ett litet plusresultat, dock blir det nog
något sämre än budget. Detta pga att säsongen kom igång sent och
att vi därför haft något mindre försäljning i shopen, färre intäkter på
rangen och något sämre sponsringsintäkter än vi budgeterat.
Vi har också haft lite ökade kostnader kring banskötseln då det växt
mycket under sommaren och en hel del arbete har utförts på
greenerna efter vinterns snömögelskador.
Positivt är att greenfee intäkterna ökat trots färre antal greenfee
gäster. Detta pga att fler spelat 18-håls rundor i år i jämförelse med
förra året.
Medlemsuppföljning 31/10 2012 och 2013
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Vi står inför relativt stora maskininvesteringar de närmsta åren.
Under våren kommer en Fariwayklippare att köpas in och kostnaden
beräknas till ca 500 000kr. Joakim återkommer med beslutsunderlag
för hur vi finansierar köpet och förordar vilket fabrikat vi bör köpa
då vi kikar på tre olika leverantörer.

Uppföljning greenfee 2004-2013
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§ 117

Klubbhus
Ossian och Bengt berättade om hur arbetet med klubbhuset
fortskrider. Tyvärr stötte man vid grävningen av grunden på vatten i
stora mängder vilket inneburit att man fått gräva undan en hel del
massor (drygt 2000 kubik) som sedan fått fyllas igen med sten och
grus. Detta har inneburit en kostnadsökning på ca 3- 400 000kr.
En geologisk undersökning av marken skulle kunna gjorts innan
grävningen startade till en kostnad av 35-40 000kr. Dock hade den
undersökningen endast kunnat konstatera att ovan fördyrande arbete
skulle behöva göras. Eftersom ingen undersökning gjordes så kan vi
så här i efterhand säga att vi sparat dessa 35-40 000kr genom att inte
genomföra undersökningen.
Om allt går enligt plan så kommer undervåningen fredagen i vecka 6
och resterande dalar av huset måndagen i vecka 7.
Det är många inredningsdetaljer som måste fixas och besluts tog att
bilda en inredningsgrupp som arbetar med att ta fram vad som ska
finnas i klubbhuset, t ex gardiner, möbler, husgeråd, kontorsmöbler,
städutrustning, IT, datorer, tv mm.
Inredningsgruppen består av Joakim (sammankallande), Klas, Åsa
och Eva.

§ 118

Siffertee och Tee it forward
Torgny redogjorde för det uppdrag han och Cribba fått att utreda
förutsättningarna för att ändra till siffertee och att bygga ett kortare
tee, kallat Tee it forward.
Bifogat hittar ni de dokument som Torgny skickat till styrelsen samt
bobbans och banutvecklingsgruppens synpunkter.
Styrelsen är positivt inställda till att Torgny fortsätter att utreda
frågan och då diskutera med banpersonalen, representanter från
damkommittén, Lasse Mattsson, Bobban, Cribba och
banutvecklingsgruppen.
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Joakim berättade att han är positivt inställd till detta både vad gäller
siffertee och ett kortare tee, men att det måste genomföras vid rätt
tillfälle (2015) och att tee:na som byggs måste hålla samma kvalité
som dagens grästee.
Det är också viktigt att i samband med detta ta ett helhetsgrepp kring
banans framtida utveckling och då kanske tillsammans med en
banarkitekt. Inför 2014 är det mycket nytt som händer och stora
investeringar som ska göras (klubbhus/farwayklippare) och det är
viktigt att inte äventyra ekonomin.
Styrelsens beslutade att Torgny utreder frågan vidare och
återkommer vid nästa styrelsemöte med information om hur
utredningen fortskrider.
§ 119

Medlemskap barn 0-12 år boende i Loftahammar

Johan Grevelius tog under våren upp förslaget att erbjuda gratis
medlemskap till alla barn 0-12 år som är skrivna i Loftahammar.
Nu när vi bygger ett föreningshus/klubbhus så blir det naturlig om
man är medlem att ha tillgång till förenings/klubbhuset. Det ska bli
naturligt att vara en del av Loftahammars golfklubb så att man börjar
spela golf och förhoppningsvis påverkar syskon, föräldrar och moroch farföräldrar att börja spela. I dag är det väldigt få 0-12 åringar
som bor i Loftahammar och spelar golf. Vi har i dag en intäkt på ca 3
400kr för dessa.
Beslut fattades att alla 0-12 åringar får gratis medlemskap i
Loftahammars Golfklubb från 2014. Joakim tar fram ett brev som
skickas till alla barn och barns föräldrar.
§ 120

Gästrabatten tas bort
Beslut fattades att ta bort gästrabatten då det endast är ett fåtal som
använder den och några av de som använder den utnyttjar den på ett
felaktigt sätt.

§ 121

Rapport från kommittéerna
Tävlingskommittén: Svante berättade Smålands golfförbund ställt
frågan om att upplåta golfbanan för Scandi tour för juniorer och
styrelsen var positivt inställda. Datum bokas under hösten.
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Inget övrigt fanns att rapportera från kommittéerna
§ 122

Övrigt
Svante berättade att han varit på styrelsemöte i Smålands
golfförbund och att man där diskuterat att golfklubbarna borde ta
fram verksamhetsplaner för alla områden, likt den plan vi har för
juniorerna.
Det kommer att bli ett golfting på Öland 4-5 april och om
programmet blir intressant kanske vi ska se till att några kan delta
vid detta tillfälle. Svante återkommer med information när
programmet är spikat.
Svante berättade att man blivit beviljade pengar till fiskprojektet i
landbäcken, Svante undersöker vidare.
Eva efterfrågade hur SISU pengarna fördelas. Joakim återkommer
med hur dessa hanteras och meddelar de olika kommittéerna.

§ 123

Nästa möte bokads söndagen den 9/2 kl 09.00. Obs nere på klubben
då vi ska kika på hur arbetet med klubbhuset fortskrider.

Svante Gustafson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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