Styrelsemöte 2013-06-16

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 16 juni 2013 mellan kl 09.00-11.30
Plats: Klubblokalen i Loftahammar

Närvarande

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

§ 85

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 86

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 87

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 88

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§ 89

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 90

Sponsring
Det är svårt att nå budgeten för sponsring och ett
hålsponsorskontrakt finns fortfarande ledigt. Beslut fattades att alla
ska försöka hjälpa till att få tag på någon eller några sponsorer.
Joakim fick i uppdrag att försöka lösa hålsponsorkontraktet.

§ 91

Övrigt
Arvsfonden har beviljat LGK 3 012 000kr i bidrag!
Beslut fattades att vi nu kan gå vidare och bygga ett
klubbhus/föreningshus på Loftahammars golfbana. Fortfarande krävs
ca 200 000kr till i aktieförsäljning eller via andra bidrag för att
finansieringen ska se riktigt bra ut, men styrelsens bedömning är att
det ligger på en nivå som sannolikt kommer gå att lösa under
sommaren/hösten.

Beslut fattades att Ossian och Bengt utgör projektorganisation för
bygget. Diskussion fördes om offerten och ritningarna vi fått. Beslut
fattades att skicka ut information och ett erbjudande till
medlemmarna om frivilliga bidrag och aktiepaket igen.
§ 92

Rapport från kommittéerna

Inget nytt att rapportera
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§ 93

Övrigt

Beslut fattades att bjuda in medlemmarna till det årligen
återkommande informationsmötet torsdagen den 18 juli.
Diskussion fördes om greenerna och de problemen som den långa
vintern medfört. Joakim berättade hur banpersonalen arbetar för att
få så bra kondition på banan som möjligt.
§ 94

Nästa möte

Inget nytt styrelsemöte bokades.

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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