Styrelsemöte 2011-08-21

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00
Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande

Svante Gustafson, ordförande
Eva Thörngren
Bengt Lennhammar
Torgny Kindh
Pälle Strångert
Johan Grevelius med via tfn
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§1

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Svante Gustafson som
hälsade alla välkomna till dagens möte.

§2

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§3

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§4

Till Justeringsman valdes ordförande Svante Gustafsson.

§5

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
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§6

Rensning av landbäcken
Det är stort behov av att rensa landbäcken. Diskussion förs med de
markägare som gränsar till landbäcken om att finansiera grävningen
tillsammans. Förhoppningen är att vattnet som i dag står ganska still
kan få lite fart ut mot Vivassen.

§7

Undersökning greenfeegäster
I början av sommaren anmälde Loftahammars Golfklubb sitt intresse
att vara med i Svenska Golfförbundets undersökning av
greenfeegästers upplevelse vid gästspel. Alla greenfeegäster får efter
spelad runda ett mail med ett antal frågor att svara på som t ex hur
man upplevt kvalitén på banan, vilken service man fått, hur man
upplevt drivingrangen, om anläggningen levererade den upplevelse
man betalat för osv.
Det första resultatet för Loftahammars golfbana visade på mycket
positiva omdömen.
I rangordning av de ca 70st golfklubbar som deltagit i
undersökningen hamnade Loftahammars Golfklubb på följande plats:
Attraktivitet
Banan
Spelet på banan
Service
Övningsområde
Driving range
Kiosk

4:e plats av 70
5:e plats av 70
3:e plats av 70
1:a plats av 70
35:e plats av 70
16:e plats av 70
3:e plats av 70
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N = antalet greenfeegäster som svarat
MV = medelvärde mellan 0.0-7.0
Andel (1-2), (3-4), (5-7) = antal % som svart inom intervallen

§8

Ekonomi, försäljning, greenfee mm tom 31/7
Joakim gick igenom det ekonomiska läget för klubben samt hur vi
ligger till på medlemssidan, antalet greenfee gäster mm. Generellt
sätt kan man säga att vi ligger 300st greenfeegäster före 2010, vilket
i pengar är drygt 100 000kr. I jämförelse med 2009 så ligger vi ca
200st efter. När det gäller försäljning i shopen så har vi fram till 31/7
sålt för 85 000kr mer i jämförelse med 2010.
På kostnadssidan är det fler poster som sticker ut, bl a reparationer av
maskiner, fastigheter, drivmedel, banmateriel mm.
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§9

§ 10

Framtida investeringar
Inom några år står vi för ett antal stora investeringar när det gäller
maskiner och redan nu följer vi läget på marknaden. Det kan finnas
vissa möjligheter att köpa av klubbar som exempelvis går i konkurs.
Det är viktigt att redan nu börja planera dessa investeringar och ha en
strategisk fordonsplan för 5år framåt.
 Range bil/traktor

2011

 Arbetstruck

2012 (350kkr)

 Fairwayklippare

2013 (600kkr)

 Ruffklippare

2015 (750kkr)

 Greenklippare

2018 (350kkr)

Utveckling
Golfbanan har även i år fått mycket beröm och ett mycket bra arbete
görs av våra banarbetare! Banan hade inte varit i det skicket och med
den finishen om inte personalen lagt ner sin skäl i arbetet på och
kring banan.
Följande utveckling diskuterades och kommer genomföras inför
nästa säsong:
 Justera spridare
 Hål 7, sätta träd bakom green och anlägga kullar
 Bygga ett provisoriskt rött tee på hål 5.
 Gallra på 6:ans tee (behöver göras större i framtiden)
 Hål 1, sätta ett träd (rönn) något längre till vänster än det gamla
trädet.

4

Styrelsemöte 2011-08-21
Öka antalet medlemmar och gäster på kort och lång sikt
Se separat dokument till denna punkt!
Torgny Kindh hade utvecklat tankarna kring utveckling av en plats
att ”hänga” på där krögarna i Loftahammar skulle få erbjudande om
att tillsammans driva verksamheten med alkoholservering.
Diskussion fördes om olika möjliga platser att förlägga denna
servering samtidigt som vi diskuterade utveckling av ett nytt
klubbhus.
Bengt Lennhammar fick i uppdrag att prata med kommunen om
möjliga platser för servering och klubbhus, samt vad det skulle
innebära om vi vill ta fram en ny detaljplan (kostnader, tidsåtgång,
nya möjligheter mm). I nuläget satsar vi inte några pengar utan hör
oss bara för inför eventuellt kommande beslut.
Torgny visade på statistik hur antalet medlemmar kommer att
minska i en framtid om vi inte vänder trenden och ser till att vi får
nya medlemmar. Torgny förordar att utveckla en korthålsbana vilket
skulle kunna attrahera nya målgrupper och kanske främst ungdomar
och kvinnor.
Beslut fattades att ta ett helhetsgrepp kring detta och åka iväg på en
wokshop under två dagar. Se mer info under sista punkten ”Övrigt”.
PRO på Loftahammars Golfbana
Johan Grevelius berättade att Johan Nilson fungerar mycket bra som
PRO och han får mycket beröm av de som går utbildning och tar
lektioner. Men viss kritik framförs att vi inte haft någon tränare på
plats två veckor under högsäsong. Diskussion har förts med Johan
om vikten att ha en kvalificerad tränare på plats hela sommaren och
Johan jobbar på en lösning inför 2012.
Sjömärken 150m markering
Johan har som förslag att vi skulle försöka ta fram fler sjömärken
och placera ut vid 150m markeringarna eftersom de är så fina. Det är
Ossian som gjort dessa och Joakim tar en diskussion med Ossian om
han kan göra några till inför nästa säsong.

5

Styrelsemöte 2011-08-21
Vit tee
Johan berättade att han spelat vit tee ett antal gånger i sommar och
på vissa hål 4, 5 så är det svårt att se var bollen tar vägen. På några
platser kanske några träd måste tas bort och på andra kanske några
massor måste dit. Joakim tar upp det på att göra listan till
banpersonalen.

§ 11

Info från kommittéerna
Tävlingskommittén. Tävlingarna har flutit på bra under året och det
är roligt att väldigt många tävlingar tidigt varit fullbokade.
Gentlemannakommittén. Spelet har fungerat bra under året och
vissa torsdagar har man varit många golfare vilket är positivt.
Damkommittén. Eva berättade att damerna I slutet av maj ordnat en resa
med övernattning till Gränna GK, att man genomfört regelvandringar med vårt
PRO Johan och att 45 damer deltagit vid spelet på måndagarna.

Banutvecklingsgruppen har arbetat på och Stig Hultin gör och har
gjort ett kanonjobb!
Ungdomskommittén: Johan berättade om alla aktiviteter som man
gjort under året och att man tillsammans med Golfförbundet håller på
att arbeta fram en handlingsplan, vilken man får 20 000kr för att
genomföra. Joakim berättade att vi även fått 20 000kr för att göra
aktiviteter med de lokala skolorna. På PRO Johans torsdagsträningar
har man varit allt från 4 juniorer till ca 20st.

6

Styrelsemöte 2011-08-21

§ 12

Övrigt
 Beslut fattades att försöka genomföra en längre workshop där vi
kan djupa i framtidsfrågorna och försöka ta fram en långsiktig
handlingsplan för hur vi vill utveckla verksamheten. Datumet som
bokades är 19-20 november. Till workshopen bjuds styrelsen in, 2
representanter från varje kommitté samt personalen. Klas får kolla
om SISU kan vara med och sponsra mat och logi.
 Svante tog upp frågan om Karpar i 9:ans damm. Skulle det kunna
vara ett alternativ till att vart tredje år rensa dammen?
 Pälle säger att Finspångs golfklubb verkar vara på ruinens brant.
 Johan G har möjligtvis lite kontakter när det gäller en ny rangebil.
 Svante tar kontakt med Morgan Johansson och ser om han kan
komma och titta på utveckling av våtmarker.
Nästa möte: 2/10 2010 kl 09.00 på Brandstationen i Loftahammar.

Joakim Jansson
Sekreterare

Svante Gustafson
Ordförande
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