Styrelsemöte 2011-10-02

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00
Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande

Ossian Nilsson, ordförande
Eva Thörngren
Bengt Lennhammar
Pälle Strångert
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 46

Mötet öppnades av dagens ordförande Ossian Nilsson som hälsade
alla välkomna.

§ 47

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 48

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 49

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.

§ 50

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
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§ 51

Uppföljning Ekonomi, försäljning, greenfee mm
Joakim gick igenom det ekonomiska läget för klubben. På
intäktssidan är det positivt när det gäller försäljning av kläder i
shopen, antalet greenfeegäster och intäkterna för sponsring.
På kostnadssidan är det fler poster som under året ökat bl a
banmateriel, drivmedel och reparationer av maskiner. Men det som
ökat mest är räntekostnaderna som ökat med mer än 100% i
jämförelse med 2010. Viktigt att veta är att dessa kostnader
överstiger de intäktsökningar som skett inkl den höjningen av
årsavgiften som gjordes inför detta år.
Under denna punkt fördes diskussioner om golfterminal, kostnader
för personal i shopen och vilka möjligheter till utveckling som finns.
En golfterminal skulle minska det administrativa arbetet dock inte i
samma utsträckning som kostnaden för en terminal, inköp ca 120 kkr
och årskostnad på 35 kkr. Men vi fortsätter att kika på golfterminaler
och smarta lösningar för ett effektivare arbete.
Vi står inför stora investeringar när det gäller maskiner och redan nu
följer vi läget på marknaden och det är viktigt att vi kan amortera ner
våra lån de närmsta åren. Så här ser planen ut i dagsläget:
 Range bil/traktor

2011 (är köpt)

 Arbetstruck

2012/13 (350kkr)

 Fairwayklippare

2013 (600kkr)

 Ruffklippare

2015 (750kkr)

 Greenklippare

2018 (350kkr)
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§ 52

Binda räntan
Följande gäller när det gäller våra lån
Skuld
1 106 669:1 900 000:4 625 000:-

bundet tom
rörlig ränta
20120201
20130401

ränta
3,90%
3,40
3,75

amortering
160 kkr/år
0:0:-

Diskussion fördes om vi ska förhandla med banken om att binda den
rörliga räntan då exempelvis 2 års räntan just nu är ca 0,4% lägre än
den rörliga och vi har ett lån som går ut den 1 feb 2012.
Joakim fick i uppdrag att förhandla med banken och mandat att binda
den rörliga räntan om vi får ett bra erbjudande. Övriga lån avvaktar
vi med och följer utvecklingen på marknaden och eventuellt
kommande ränteförändringar.

§ 53

Höjning av spelrättsavgiften
Eftersom vi ser att kostnaderna för räntor ökat mer än vi räknat med
och att kostnader för drivmedel, materiel, maskinreparationer,
datakostnader mm ökat så la Joakim fram följande förslag:
Genomför en höjning av spelrättsavgiften för seniorer med 200kr
och bibehåll dagens avgift för juniorer och knattar då dessa är ett
satsningsområde som måste utvecklas och prioriteras.
Årsavgiften för en senior 2012 blir då totalt 3 900kr. 2011 betalade
en senior 3 700kr.
Beslut fattades enligt ovan förslag.
Bengt och Eva föreslog att endast höja med 100kr.
Pengarna ska bl a användas till att:
Satsar på ungdomarna, bibehålla banans kvalité, till de ökade
kostnaderna, till amortering av lånen inför kommande investeringar.
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§ 54

Utveckling
Bengt berättade om diskussionerna han haft med kommunen mfl om
möjligheterna att bygga ett klubbhus / en servering på/omkring
golfbanan.
Leif Leander har gjort en skiss (gratis) där möjlig placering skulle
kunna vara mellan 9:ans green och putting green, se nedan.

Beslut fattades att Bengt gör en framställan till kommunen om ett
förhandsbesked för att se vilka svar vi får och för att fördjupa
diskussionen. Vi vet t ex i dag inte om en ny detaljplan krävs.

§ 55

Info från kommittéerna
Tävlingskommittén. Inget nytt att rapportera
Gentlemannakommittén. Inget nytt att rapportera
Damkommittén. Eva berättade att man haft möte och har lite förslag
på datum för bl a ICA:s damtävling. Man återkommer med förslag
till datum när man pratat med Håkan. Eva berättade att
damkommittén förordar att ändra hål 5 från ett par 4 till ett par 5 hål i
stället för att bygga nytt tee eller förändra på annat sätt. Joakim tar
med sig frågan för diskusson med Golfförbundet.
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Banutvecklingsgruppen Inget nytt att rapportera
Ungdomskommittén: Inget nytt att rapportera
§ 56

Konferens den 19-20 november
 Kort diskussion fördes om konferensen 19-20/11 där vi ska prata
framtid för LGK och försöka få till någon form av konkret
handlingsplan vad vi gör framåt.
 Vi kommer vara på The Lamp Hotel i Norrköping som drivs av
Ronny och Lotta Waldau. Vi har fått ett väldigt fördelaktigt pris
och det kommer vara SISU som står för kost och logi.
Nästa möte: 19 eller 20 november i samband med konferensen på
The Lamp Hotel.

Joakim Jansson
Sekreterare

Ossian Nilsson
Justeringsman
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