Styrelsemöte 2011-03-20

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 20 mars 2011 mellan kl 09.00-11.45
Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande

Svante Gustafson, ordf
Ossian Nilsson
Bengt Lennhammar
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare
Ulla Malmström , damkommittén

§1

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

§2

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§4

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§5

Till ständig sekreterare valdes Joakim Jansson
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§6

Låna spelrätt för att få den aktiv
Beslut fattades att privatpersoner och företag som har aktier som inte
är ”aktiva” spelrätter kan lånas eller hyras ut till en person som vill
bli medlem i Loftahammars Golfklubb. Den som lånar eller hyr ut
aktien meddelar Loftahammars Golfklubb vilken aktie det avser och
till vem man lånar eller hyr ut aktien. Detta genomförs för att enklare
kunna rekrytera nya golfspelare.

§7

Ekonomi
Joakim gick som vanligt igenom det ekonomiska läget för klubben.
Vi har sålt 628 aktier och har 121 aktier kvar att sälja. Beslut har
tidigare tagits om att intäkterna från sålda aktier ska användas till
investering eller amortering av lånen, ej till drift av LGK.
På medlemssidan har vi senaste året tappat 10st fullvärdiga
seniormedlemmar och 37st knattar/juniorer.
Greenfee intäkterna och sponsring står för ca en tredjedel av LGK:s
intäkter och är väldigt viktiga för klubben. Utan dessa intäkter skulle
en seniorspelare behöva betala ca 6 000kr i stället för dagens
3 700kr.
Under 2010 hade vi 18% eller 643st färre greenfeegäster än för 2009.
Men då vi under 2010 fick in några fler företagsgolftävlingar och
höjde priset något minskade intäkterna endast med 3,1% i jämförelse
med 2009.
För första gången under klubbens historia når vi totalt sätt ett positivt
resultat för Lofahammars Golfklubb. 2010 visar på ett + resultat på
198tkr. Detta kan jämföras med förlusterna 2008 på -204 tkr och
2009 med -222tkr. Tidigare år har medlemslån och nyteckning av
aktier används för driftskostnader.
Orsakerna till resultatutvecklingen är bl a följande
 100 tkr i donation från Claes Bäckström
 Något höjda medlemsavgifter
 Inköp av maskiner istället för att leasa
 Gynnsamt ränteläge med låga räntekostnader
 Kostnadsrationaliseringar och sparsamhet
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 Personalplanering
Resultat och medlemsutveckling:

§8

Klubbhus
Joakim har varit i kontakt med Micke som köpt församlingshemmet
och diskuterat den detaljplansändring som måste göras på
golfklubbens mark inför ett eventuellt byggande av klubbhus och för
församlingshemmet inför ett eventuellt vandrarhem. Kostnaden för
en detaljplanändring ligger på mellan 100-200tkr. Micke är positiv
till att kunna göra denna detaljplan samtidigt och dela på kostnaden.
Eilert Johansson är ansvarig konsult för detaljplanändringen och
Bent Lennhammar tar en kontakt med honom för att lyssna om
förutsättningarna och möjligheterna.

§9

Markfrågan
Joakim berättade att han träffat Rolf Johansson som är den från
kommunen som fått uppdraget att utreda frågan och förhandla med
Golfklubben. Rolf kommer nu skriva fram ett förslag till avtal att
utgå ifrån där LGK får en option på tre år att köpa marken.
Joakim berättade också att Stellan Ljunggren kontaktat honom för en
diskussion om eventuell utveckling av golfbanan på hans mark.
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Joakim och Svante tar en kontakt med Stellan för att diskutera vilka
möjligheter som finns kring Stellans mark.

§ 10

Bolagsstämma och årsmöte
Beslut har tidigare fattades att bolagsstämman och årsmötet hålls
söndagen den 8 maj kl 12.00 i bygdegården i Loftahammar.
Alla närvarande på dagens möte kommer delta vid detta möte.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och den kommer att
kompletteras med information från damkommittén (Ulla skickar info
till Joakim) och från gentlemannakommittén. Även med info om
Församlingshemmet.

§ 11

Nytt från kommittéerna
Gentlamannakommittén
Kommer köra igång så snart golfbanan öppnar. Ingen större
planering av aktiviteter och möten genomförs, men man brukar ha
bra uppslutning då 20-25 personer brukar delta.
Damkommittén
Ulla berättade att damgolfen börjar 9maj och att man bl a har
följande aktiviteter planerade:
 30/6 ICA:s damgolf
 En resa till Gränna25-26/5
 Att man kommer ställa upp som golfvärdar
Det är mellan 10-30st damer som brukar delta på damgolfen på
måndagarna.

§ 12

Medlemsundersökningen
Den planerade medlemsundersökningen gicks igenom och följande
tillägg ska göras:
 Dela på fråga 21 så man inte blandar ihop utveckling av
golfbanan och att bygga ett klubbhus.
Ett stort tack till Fredrik Erfeldt som helt ideellt kommer hjälpa oss
med undersökningen, både vad gäller framtagande av frågor, utskick,
sammanställning och analys.
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Eftersom det är ett antal som inte har någon e-post adress fattades
följande beslut:
Klas ringer upp de som inte har e-post registrerad och hör om de har
någon e-post adress. Har de ingen e-postadress kommer en postal
medlemsundersökning att skickas ut.

§ 13

Golfens dag 15 maj
Söndagen 15 maj anordnas över hela landet Golfens Dag. Då skall
alla som vill, få möjlighet att prova på att spela golf även på
Loftahammars Golfbana.
Tanken är att så många medlemmar som möjligt tar med någon som
aldrig spelat förut och under enklare tävlingsformer får prova på hur
det är att spela golf. Förhoppningsvis kan vi på detta sätt skapa
intresse för golfen och få en liten ökning av medlemsantalet i
klubben.
Efter avslutad runda finns vår Pro Johan Nilsson tillgänglig för att
informera om säsongens utbud av kurser och lektioner. Klubbchef
Joakim Jansson informerar om medlemskap och allmänt om klubben.
Shopen har öppet och visar vårens nyheter.
Detta har redan börjat att marknadsföras mot medlemmarna.

§ 14

Övrigt
 Diskussion ska tas inför höstens Smaka på Tjust. Kanske kan det
vara något för LGK att delta på.
 Vid utskicket till bolagsstämman skickas även inbjudan med till
damkommitté möte med som sker kl 10.00 samma dag. Ulla
skickar den information som hon vill ska skickas med.
 Jörgen Johansson har aviserat att han vill tacka för sig i styrelsen
då han har svårt att hinna med att delta fullt ut. Vi tackar Jörgen
för det positiva och kompetenta engagemang han bidragit med i
styrelsen.
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Inget nytt möte bokades då vi träffas på bolagsstämman den 8 maj.
Finns behov av att träffas innan så bokas ett styrelsemöte en kväll i
veckan innan bolagsstämman.

Joakim Jansson
Sekreterare

Ossian Nilsson
Justeringsman
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