Styrelsemöte 2012-12-02

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 2 december 2012 mellan kl 09.0012.00
Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Johan Grevelius (via tfn till kl 10.15)
Pälle Strångert
Bengt Lennhammar
Ossian Nilsson
Torgny Kindh
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 53

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 54

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 55

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 56

Till Justeringsman valdes Svante Gustafsson

§ 57

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 58

Ekonomi, uppföljning och budget
Joakim gick igenom ekonomin, uppföljning av greenfee, antal
medlemmar, försäljning en tom siste oktober, framtida investeringar
mm.
Uppföljning greenfee

Försäljning 2012 i jämförelse med 2011
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Utfall 2008-2011 och budget 2008-2013

Prognosen för årets resultat ligger något sämre en budget.
Eventuella framtida investeringar som diskuterades var
följande:







Klubbhus
Bevattning/dränering
Arbetstruck
Fairwayklippare
Ruffklippare
Greenklippare

2013 (2 mkr)
2013 (2-300kkr)
2014 (350kkr)
2014 (650kkr)
2015 (750kkr)
2018 (400kkr)
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§ 59

Utvecklings- och framtidsdiskussioner, bana, klubbhus,
verksamhet, PRO, personal mm.

Klubbhus
Lång diskussion fördes om ett eventuellt framtida klubbhus och vad
som krävs om det skulle bli aktuellt och tidigare ställningstaganden
kvarstår. Driftkostnaden ska ligga i linje med dagens hyreskostnad
på ca 120 000kr.
Efter det att information skickats ut till medlemmarna om att vara
med och finansiera klubbhuset med att köpa rabatterade aktiepaket
har paket villkorats till ca 600 000kr. Ytterligare 1 mkr saknas för att
kunna gå vidare i klubbhusfrågan.
De lokala snickarna har inte lämnat eller kunnat lämna något pris på
det underlaget som de fått. Beslut fattades att bjuda in de lokala
snickarna och berätta om våra tankar kring ett klubbhus och
förutsättningslöst diskutera det med dem. Datumet bokades till den 8
januari 2013 kl 18.00.
Beslut fattades också att alla i styrelsen ska hjälpas åt att personligen
kontakta ett antal personer som vi tror kanske skulle kunna vara med
och bidra med finansiering till klubbhuset. Joakim skickar ut en
medlemslista där dagens sponsorer också markeras, då dessa inte ska
kontaktas i detta ärende.
Pälles företagsbrickor kan vi erbjuda som ett sätt för företag att vara
med och finansiera.
§ 60

Information från kommittéerna
Inte mycket nytt att rapportera om kommittéerna.
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§ 61

Info från Golftinget och SGF
Svante berättade att han deltagit på Golftinget den 17-18/11 samt att
han nu är invald som ledamot i Smålands golfförbund. Information
ges på styrelsemöten framöver och eventuell information som Svante
får sig tillsänd skickas vidare till styrelsen.
Nästa möte: Tisdagen den 8 januari kl 18.00 då även de lokala
snickarna är inbjudan.

Svante Gustafsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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