Styrelsemöte 2012-06-17

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 17 juni 2012 mellan kl 09.00-12.00
Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande

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

§ 28

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 29

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 30

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 31

Till Justeringsman valdes Pälle Strångert.

§ 32

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 33

Korthålsbana (extra punkt som kom till vid genomgången av föregående protokoll)
Följande beslut fattades på styrelsemötet den 9 april:
”Beslut fattades att skapa en ”enkel” korthålsbana från 150m som
kan användas vid vissa tidpunkter på lågsäsong. Korthålsbanan kan
bl a vara bra att erbjuda nybörjare. Eftersom det sannolikt är
nybörjare som ska spela ska vi ta fram ett enklare ”regel” dokument
som vi kan lämna ut innan spel. Ett enkelt tee klipps upp på lämplig
plats. Till projektgrupp utsågs Svante, Torgny, Joakim och
representant från banan (Anders eller Krille). Diskussion bör även
ske med ordf. i banutvecklingsgruppen, Stig Hultin.”
Nytt beslut fattades i dag:
Eftersom inte Torgny var med på styrelsemötet fattades ett beslut att
inte göra någon korthålsbana förrän ett beslutsunderlag med
affärsmässig kalkyl kan presenteras och vilken målgrupp som ska
attraheras. Med den information som styrelsen har i dag har man
svårt att se potentialen i en korthålsbana på befintlig golfbana.

§ 34

Firmatecknare
Följande beslut fattades:
 Loftahammars golfklubb, firman tecknas av ordföranden i
förening med en ledamot från styrelsen.
 Loftahammars Golf AB, firman tecknas av ordföranden i förening
med en ledamot från styrelsen.
 Löpande förvaltning tecknas av VD.

§ 35

Mark
Joakim berättade att kommunen snart är klara att kunna erbjuda
Loftahammars golfklubb att köpa marken mellan
återvinningsstationen och skjutbanan. Det vi ännu inte är överens om
är vilket pris som ska gälla.
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§ 36

Utveckling, bana, klubbhus mm
Johan Grevelius tog på sig att se hur vi skulle kunna hitta en
finansiering till att bygga ytterligare ett golfhål mellan hål 2 och hål
Diskussion fördes om finansiering av ett framtida klubbhus och
arbetet fortlöper som tidigare där vi försöker hitta en eller flera
finansiärer. Att sälja befintliga aktier är huvudspåret.
Behov av bagförvaring finns och ett alternativ vi kan undersöka är
att köpa en eller flera bodar att förvara klubborna i.

§ 37

Invigning minigolfbana
Beslut fattades att lördagen den 23 juni kl 15.00 inviga
minigolfbanan. Johan G håller i en barn och ungdomstävling och
Joakim kollar om Olle vill inviga banan.
Beslut fattades att priserna för årskort ska vara följande:
 Barn/ungdomar till och med 15 år 100kr
 Vuxna 200kr

§ 38

Lotteritillstånd
Lotteritillståndet har gått ut och beslut fattades att ansöka hos
kommunen om ett nytt lotteritillstånd.

§ 39

Informationsmöte
Beslut fattades att bjuda in till det årliga informationsmötet den 22/7
kl 18.00.
Nästa möte: Söndagen den 22 juli efter informationsmötet ca 19.30.

Svante Gustafsson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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