Styrelsemöte 2013-05-05

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl 13.00-16.00
Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande

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

§ 74

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 75

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 76

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 77

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§ 78

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 79

Sponsring
Det är svårt att nå budgeten för sponsringen och det finns fortfarande
ett hålsponsorskontrakt ledigt.
Beslut fattades att Joakim skickar ut lista med dagens sponsorer och
prislistan för att sponsra. Var och en försöker sedan aktivt bearbeta
sitt kontaktnät för att få några nya sponsorer.

§ 80

Ekonomi, uppföljning och budget
Joakim gick som vanligt igenom ekonomin, antal medlemmar,
framtida investeringar, budgeten mm.
Resultat och medlemsutveckling 2008-2012
De blå staplarna visar utvecklingen av resultatet och de röda
staplarna visar medlemsutvecklingen. Resultatet visar en positiv
trend, men vi får inte glömma att marginalerna är små.
Medlemsutvecklingen är negativ och just nu det vi måste satsa på!
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Uppföljning greenfee
Eftersom säsongen kom igång så sent så har vi i jämförelse med
tidigare år betydligt färre greenfeegäster vid april månads utgång.

Utfall 2008-2012 och budget 2008-2013
Koncernresultatet visar på + 396 tkr.
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§ 81

Utvecklings- och framtidsdiskussioner, bana, klubbhus,
verksamhet mm.
Köpa mark för framtida utveckling
Beslut fattade att försöka köpa marken mellan återvinningsstationen
och skjutbanan. Joakim tar kontakt med Västerviks kommun och
meddelar att vi är intresserade av att köpa marken om priset ligger i
linje med de diskussioner som Joakim fört med kommunen (2kr per
kvadratmeter och uppräknat med KPI till dagens penningvärde).
Klubbhus
Vi har fått en ny offert på klubbhuset som ligger på ca 5 mkr och då
är det nyckelfärdigt. Vi har även fått nya skisser och det är viktigt att
träffa ansvarig bygglovshandläggare från miljö och bygg inför ett
eventuellt byggande.

Det är många detaljer kvar att fatta beslut om och bland annat
diskuterades husets färg, parkeringen, fler fönster i samlingslokalen,
altanens storlek, dialog med grannar, placering av väggar mm.
Joakim berättade att det finns en möjlighet att söka pengar via
Arvsfonden med hjälp av Svensk Bidragsförmedling (SBF). Beslut
fattades att försöka söka pengar med hjälp av SBF, men att också
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förutsättningslöst arbeta vidare på det sätt vi redan gör med
finansiering av klubbhuset (aktieförsäljning, bidrag mm).
Johan kläckte idén att vi kanske kan erbjuda alla barn och ungdomar
som går i Loftahammars skola gratis medlemskap? Joakim tar detta
med SBF.

§82

Rapport från kommittéer
Tävlingskommittén
Tävlingarna är planerade och den som senast lagts till är Kräftgolfen
sista lördagen i september. Det är huvudsponsor Roger Haglinds
restaurant ”Solsidan” som står för arrangemanget.
Gentlemannakommittén
Ossian berättade att man tillsammans med Mattias kommer
genomföra en regelvandring och att man i höst kommer göra en
golfresa. Frågan om klubbhus hade diskuterats och flera var positiva
till att bidra med pengar till ett klubbhus.
Damkommittén
Damerna kan boka regelvandring med Mattias PRO i två eller tre
timmar, står i kontraktet med Mattias.
Träd ska försöka sättas utmed landbäcken på hål 7.
Diskussion fördes om par 5 på hål 5.
Dialog har förts med Håkan Herne, regel och handikapp kommittén
på smålands golfförbund och han säger att det inte går att spela
partävlingar, att man måste ha två olika scorekort och två banor
inlagda i it system, GIT, samt två olika slop.
I andra länder där man har olika par så finns inte samma slop system
som i Sverige. Det är också så att problematiken utgår om/när man
tar bort färger på tee och benämner dem med längd.
Joakim deltar på damkommittéernas möte på lördag och diskuterar
detta.
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Torgny fick i uppdrag att ta fram information och eventuellt
beslutsunderlag för att gå över till längdmarkering i stället för röd
och gula tee.
Toalett vid kiosken, tak vid kiosken och trallgolv var punkter som
Eva också tog upp. Dessa är inte aktuella om vi bygger ett kubbhus,
därför avvaktar vi med att diskutera dessa vid senare tillfälle.
Banutvecklingsgruppen
Joakim berättade om snömögelproblemen på greenerna. Följande
aktiviteter har gjorts och pågår:








Luftar och skär
Mulldress (sand och jord)
Sått med specialgräs rödsvingel
Vältra
Vattnat på dagtid
Gödning
Dialog med bankonsulent och andra klubbar

Information har inte skickats ut eller lagts ut på hemsidan efter
rekommendation, däremot sätter vi upp information utanför shopen.
Juniorkommittén
Johan berättade om de aktiviteter som gjorts och komma skall och
det var bl a:
 Golflägret var lyckat och det var samma personer som brukar delta
som var med även denna gång.
 Träning kommer ske tisdag och torsdag och mer koncentrerat
under färre veckor.
 Ungdomarna vill att banan utvecklas kontinuerligt.
 Dialog har förts om att adjungera en ungdom till styrelsemötet.
Alla var positiva till detta.
 Claes pengarna och juniorpengarna är avskilda på ett separat
konto.
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§83

Stämma och årsmöte
Kort diskusson fördes inför årsstämman och bolagsstämman som är
på lördag 11/5 kl 10.00. De flesta ur styrelsen har möjlighet att delta.

§ 84

Nästa möte

Inget nytt möte bokades pga att vi inte vet ner SBF har sitt möte.
Joakim återkommer med förslag till datum.

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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