Styrelsemöte 2013-08-24

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 24 aug 2013 mellan kl 15.00-16.30
Plats: Klubblokalen i Loftahammar

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Eva Thörngren
Åsa Johanson
Bengt Lennhammar
Ossian Nilsson
Torgny Kindh (delvis på slutet)
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 95

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 96

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 97

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 98

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§ 99

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 100

Klubbhus
Diskussion fördes om varför inte bygglovet kommit upp för beslut
på miljö och byggnadsnämndens möte. Politiken har tydligen inte
formerat sig och kommit överens om att den prickade marken är en
mindre avvikelse vilket vi tidigare fått löfte om. I alla kontakter som
Bengt Lennhammar haft så har vi fått muntligt löfte om att
bygglovet inte ska vara några problem.
Efter diskussion med politiken så verkar det som om ärendet
kommer upp på miljö och byggnadsnämndens möte i slutet på
september.
Beslut fattades att skicka ut information om denna försening till
medlemmarna och meddela Trivselhus och Aleglo Bygg om den nya
tidplanen som blir lite drygt en månad senare än planerat.

§ 103

Övrigt
Joakim berättade kort om hur sommaren varit med något lägre
försäljning och att vi i augusti tappat ca 100 grenfee gäster i
jämförelse med 2012.
Under 2014 kommer vi behöva investera i en farwayklippare.
Arbetet med att torva och förbättra greenarna har påbörjats och
övriga delar av banan som på något sätt är skadade kommer också att
lagas upp.
Ansökan till sparbankstiftelsen på inventarier görs på 320 000kr.
Beslutsmöte sker i mitten på september.

§ 102

Nästa möte

Ett telefon möte bokades den 3/10 kl 20.00. Joakim skickar ut tfn
nummer och kod.

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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