Styrelsemöte 2012-10-07

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 7 oktober 2012 mellan kl 09.00-13.00
Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande

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

§ 40

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 42

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 42

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 43

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.

§ 44

Föregående protokoll diskuterades.
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§ 45

Ekonomi och uppföljning
Joakim gick som vanligt igenom ekonomin, uppföljning av greenfee,
medlemmar, försäljning, framtida investeringar mm.
Sammanfattningsvis så ligger intäkterna i linje med budget.
Kostnaderna har ökat något i jämförelse med 2011 och mot budget.
Detta beror bl a på att det varit ett mycket gynnsamt väder för
växtlighet som ökat kostnaderna för bränsle och sommararbetare
samt ökade kostnader för banmaterial.
Framtida investeringar som diskuterades
 Arbetstruck
2013/4 (350kkr)
 Bevattning / dränering
2013 (2-300kkr)
 Fairwayklippare
2014 (650kkr)
 Ruffklippare
2015 (750kkr)
 Greenklippare
2018 (400kkr)

§ 46

Utvecklings- och framtidsdiskussioner, bana, klubbhus,
verksamhet, PRO, personal mm.
PRO på LGK 2013 – Joakim berättade att diskussioner förs med
Peter Jakobsson och Mattias Detrij som i dag är PRO på
Lysingsbadet. Ännu är inget klart men en bra dialog förs som
förhoppningsvis kan leda till ett bra samarbete om allt går i lås.
Utveckling av banan med ytterligare hål.
Styrelsen ser inte att en utbyggnad med ytterligare golfhål är aktuellt
inom de närmste åren. Detta pga att det kräver stora
investeringskostnader och driftskostnader för skötsel och underhåll
och att det är svårt att se någon stor potential av tillströmmande
medlemmar som kan täcka upp ökade kostnader.
Däremot ser styrelsen det intressant att fortsätta utreda om nya tee
eller andra mindre förändringar på sikt skulle kunna utveckla
golfbanan och göra spelet mer intressant och varierande.
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Diskussionen har förts vid ett antal tidigare tillfällen och nu har
frågan aktualiserats av Göran Lund.
Klubbhus
Lång diskussion fördes om ett eventuellt framtida klubbhus och vad
som krävs om det skulle bli aktuellt.
Information ska skickas ut till medlemmarna med erbjudande om att
vara med och finansiera ett klubbhus, antingen via likvida medel
eller att på andra sätt bidra genom att bygga, utföra måleri arbeten
eller bidra på något annat sätt.
Alla deltagare på mötet var överens om att gå vidare och undersöka
intresset. Eva påtalade vikten av att årsavgiften inte ska behöva
höjas. Johan tog upp fem viktiga krav, att vi får in 1,5 mkr till
finansieringen, köp av marken vid återvinningsstationen, lösa
parkeringsfrågan, höja avgiften något och att huset blir snyggt.
§ 47

Mark mellan återvinningsstationen och skjutbanan
Joakim tar en ny kontakt med kommunen för att få ett pris på marken
då de sagt att de är klara med undersökningen men ännu inte lämnat
något pris.

§ 48

Q-tee certifiering
Aktiviteterna är genomförda för att nå silvercertifiering. De som
besiktar kan komma och besiktiga klubben när de har möjlighet. Eva
tar med sig budskapet till de som arbetat med certifieringen.

§ 49

Nytt tee på hål 5
Lång diskussion fördes om hur vi skulle kunna få till en mer ”rättvis”
längd på hål 5 där endast 7% skiljer gul tee och röd tee. Damerna är
splittrade i frågan då några vill bygga ett nytt tee för att lösa
problematiken och vissa vill absolut inte att ett nytt tee byggs. Beslut
fattades att frågan ska drivas hårdare mot golfförbundet om att
förändra hålet till ett par 5 hål för damer. Damkommittén hade också
kommit in med ett brev som Joakim refererade till.
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§ 50

Information från kommittéerna
Inte mycket nytt att rapportera om kommittéerna men beslut fattades
att vara återhållsamma med kostnader och att ungdomsboden som
byggdes kommer användas till bagförvaring inte bara för ungdomar
utan för övriga intresserade. Dock krävs då investering i ”bagburar”.

§ 51

Årsmöte och bolagsstämma 2013
Beslut fattades att genomföra årsmötet och bolagsstämman lördagen
den 11 maj kl 10.00 då förhoppningsvis så många medlemmar som
möjligt är i Loftahammar.

§ 52

Höjning av spelrättsavgiften
Beslut fattades att höja spelrättsavgiften med 100kr för 2013.
Årsavgiften blir då 3 700kr + 300kr i städavgift.
Alla kostnader ökar, t ex för löner, drivmedel, banmaterial,
försäkringar mm.
Nästa möte: Söndagen den 2 december kl 09.00.

Svante Gustafsson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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