Styrelsemöte 2013-03-10

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 10 mars 2013 mellan kl 09.00-12.00
Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande

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

§ 62

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 63

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 64

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 65

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§ 66

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 67

Ekonomi, uppföljning och budget
Joakim gick igenom ekonomin, antal medlemmar, framtida
investeringar mm.
Antal medlemmar
Tyvärr har vi en negativ trend och tappar ett antal fullvärdiga
medlemmar. Vi ställer frågan till alla som lämnar oss varför de inte
vill vara kvar och vi får naturliga svar, t ex att de flyttat från
Loftahammar, att de är sjuka, att de ska sommarjobba på hemorten
eller aldrig kommit igång och spelat.
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att försöka få nya golfare och
medlemmar.
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Intäktsfördelningen
Diskussion fördes om intäktsfördelningen som det senaste året
förändrats. Tidigare stod årsavgifterna för 61% av intäkterna, medan
de endast står för 57% nu. Sponsringen och greenfee har ökat och
även resultatet i shopen har ökat något.

Utfall 2008-2011 och budget 2008-2013
Årsbokslutet för 2012 är ännu inte klart men vi kan konstatera att
2012 har varit en mycket bra säsong och vi har lyckats få en hel del
ekonomiska bidrag, bl a för sommarjobbare, från Sparbankstiftelsen,
från smålands golfförbund och från Roger Haglinds Prosellco.
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Eventuella framtida investeringar som diskuterades var
följande:
Det är av största vikt att vi tar höjd för framtida investeringar då de
är stora och både påverkar vår likviditet och vårt resultat. 2013 är
sista året att skriva av bevattningsanläggningen, ca 119tkr.







§ 68

Klubbhus
Bevattning/dränering
Arbetstruck
Fairwayklippare
Ruffklippare
Greenklippare

2013 (2 mkr)
2013 (2-300kkr)
2014 (350kkr)
2014 (650kkr)
2015 (750kkr)
2018 (400kkr)

Binda ränta på lån och inlåning
Lånen har följande belopp, ränta och utgående bindningstid:
Belopp
4.625mkr
880 tkr
1.9 mkr

Ränta
3,75%
3,5%
3,42%

Utgående bindningstid
2013-04-01
2013-10-01
2014-04-01

Vi har av Tjustbygdens sparbank blivit erbjudna en bunden 5-årig
ränta på 3,44% för det stora lånet som är på 4,625 mkr.
Diskussion fördes om trolig utveckling av den globala ekonomin,
räntan nu och d närmsta åren och fördelarna med en trygg och stabil
kostnadsnivå.
Beslut fattades att binda räntan på det stora lånet i 5 år till en ränta på
3,44%.
Beslut fattades också att på ett fasträntekonto med en ränta på 2% i 3
månader binda en del av den överlikviditet vi nu fått in när
medlemmarna betalat sina årsavgifter.

4

Styrelsemöte 2013-03-10
§69

PRO och personal
Joakim berättade att det nu är klart att Mattias Detrij blir ny PRO
och att Pierre Svensson kommer ta över efter Robin i Shopen.
Eventuellt kommer även Basse (Sebastian Hoshidar) att arbete lite i
Shopen i sommar. Ansöka har gjorts om att ta emot 4st feriearbetare
där 3st betalas av kommunen och sparbankstiftelsen. Annars blir det
inte några direkta förändringar i personalstyrkan mot förra året.

§69

Klubbhus
Ossian har lagt mycket tid på att kartlägga kostnader och ta fram det
underlag som skickats till byggarna att räkna på. Ossian redogjorde
för de tre offerter som kommit in och en lång diskussion fördes om
eventuellt behov av mer detaljerade ritningar, situationsskisser mm.
Diskussion fördes också om vikten av förankring och att använda sig
av lokala företag.
Det saknas fortfarande drygt 600 000kr för att vi ska kunna fatta
beslut om att bygga ett klubbhus. Tidigare ställningstaganden
kvarstår. Driftkostnaden ska ligga i linje med dagens hyreskostnad
på ca 120 000kr.
Beslut fattades att bilda en klubbhusgrupp bestående av Ossian,
Svante och Bengt, som ska diskutera vidare med byggarna och
försöka få fram ritningar, säljande skisser mm.
Beslut fattades att efter Påsk skicka ut ny klubbhusinformation med
lite mer känsla och säljande budskap. Åsa tog på sig att skriva detta
och det skickas ut till styrelsen för synpunkter innan det skickas ut.
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§ 70

Sponsring
Känslan är att det blir svårare och svårare att få företag att sponsra
och mer tid och arbete krävs innan företagen lämnar besked.
Alla avtal med hålsponsorer gick ut 31/12-13 och vi vet att någon
eller kanske några hålsponsorer inte kommer vilja förnya sitt avtal.
Frågorna som diskuterades var, hur hittar vi nya sponsorer, och
vem/vilka kan hjälpa till? Vi måste försöka hitta nya företag och
marknader som kan vara intresserade att visa sig på golfbanan,

§ 71

Information från kommittéerna
Inte mycket nytt att rapportera om kommittéerna.
Tävlingskommittén får ta på sig och vara de som kontrollerar och
grankar hcp, vilket de sannolikt redan har ansvar för.

§ 72

Info från Golftinget och SGF
Svante berättade att han bjudit in alla 9-hålsbanor till en träff med
smålandsgolfförbund lördagen den 23/3. Svante och Torgny åker på
detta. Svante berättade också kort om turerna kring ordförandeskapet
i SGFF.

§ 73

Två möten bokades

Söndagen den 14/4 kl 09.00 och söndagen den 5/5 kl 13.00

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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