Styrelsemöte 2016-10-02

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl 13.00-15.30
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Ossian Nilsson
Åsa Johansson
Eva Thörngren
Pälle Strångert
Albert Svensson
Lena Törnborg (via tfn)
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 48

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 49

Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes.

§ 50

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 51

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.

§ 52

Föregående protokoll gicks igenom.

1

Styrelsemöte 2016-10-02

§ 53

Sammanfattning av säsongen hittills, ekonomi, geenfee,
försäljning, medlemmar mm
Joakim redogjorde för ekonomin och försäljningen till och med
september. På kostnadssidan är det inget direkt oroveckande som
sticker ut även om några kostnadsposter ökat något i jämförelse med
2015, t ex banmateriel, personal och raparationer. På intäktssidan är
det i första hand greenfee, försäljning av kläder och range som ökat.

Joakim redogjorde för lånebilden och vi har ett lån på drygt 4,6 mnkr
som faller ut 30/12 i år. Beslut fattades att Joakim tar kontakt med
banken för att få aktuella förutsättningar för rörligt respektive
bunden ränta. Detta mailas ut till styrelsen med förslag till beslut.
Vid behov tas ett möte via tfn.
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§ 54

Rekrytering av banpersonal / greenkeeper
Dialog fördes kring det utskickade förslaget till förutsättningar och
beffattningsbeskrivning. Några små justeirngar genomförs bland
annat att lägga till prestiglös. Diskussion fördes också om det ska
vara en tillsvidareanställning eller en F-skattare. I många avseenden
kan det vara fördelar med en F-skattare så det läggs till i
förutsättningarna.
Annonsering kommer ske via Greenbladet, GAF:s hemsida, Corren,
VT, via egen hemsida, Facebook, Instagram och genom utskick till
medlemmarna. I vissa media ska vi kommunicera att det är
”Banpersonal” vi söker och i vissa ”Banpersonal/Greenkeeper”.
Nästan 10 personer har visat intresse av olika slag med olika
bakgrund.
Till intervjugrupp valdes: Joakim, AK och Lena.

§ 55

Dialog kring Golfcafét inför 2017
Dialog fördes om hur Golfcafét ska hanteras från 2017 och framåt då
nuvarande part tyvärr aviserat att det med största sannolikhet är
deras sista säsong. Joakim beskriver olika förslag till upplägg och
förslag till prissättning för hyra mm. När det är klart och
förutsättningarna är beslutade så går vi ut och annonserar i lokala
media och via våra egna kanaler.
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§ 56

Resultat från årets greenfeeundersökngar
Joakim redogjorde för årets resultat från greenfeeundersökningarna
som genomförts. Vi har fått ett mycket bra resultat från gästerna där
de oftast lovordat banan, men även verksamheten runtomkring (cafe,
klubbhus, prisvärdhet mm). Det man i vissa fall haft synpunkter på
är priset på 9-hålsgreenfeen, att golfterminalen är svår och
bunkrarna. Vi kommer få en årsrapport och när den kommer skickas
den ut till styrelsen.

§ 57

Status kring ansökan till Arvsfonden för en padeltennisbana
Ansökan är ännu inte helt klar, men banpriset är 380 000kr +
markarbete 270 000kr = 650 000kr (inkl moms). Efter ansökan och
förhoppningsvis ett positivt besked från Arvsfonden beräknas
kostnaden för LGK att bli ca 180 000kr.
För att hamna +/- 0 måste 126h per år hyras ut. Möjlighet finns även
att söka pengar från andra stiftelser och kanske från kommunen för
att ytterligare minska kostnaden. Projektet görs i första hand för att
bidra till skapandet av ett aktivitetscenter för att nå nya målgrupper
till golfklubben.
Erbjudande om att ansöka om pengar till en Parkour bana
diskuterades, men beslut fattades att avvakta då det är stora
skaderisker för barn och ungdomar om man använder banan på ett
felaktigt sätt.
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§ 58

Dialog kring bunkrarnas utveckling
AK har i uppdrag att anordna en resa till Växjö för att kika på
bunkrar. De som bjuds med är banutvecklingsgruppen. Finns intresse
från någon i styrelsen så går det självklart att åka med.
Styrelsen är positivt inställd till att efter ett genomarbetat förslag om
en framtida bunkerstrategi avsätta utgrävning och omarbetning av ett
antal bunkrar per år.

§ 59

Information från kommittéerna
Herrkommittén
Pälle redogjorde för herrarnas säsong som varit mycket bra och vid
aktiviteterna man anordnat har det varit välbesökt. Pälle och Eva
berättade tillsammans att det fungerat mycket bra i år med
resursgruppens insatser och samverkan mellan herrar och damer.
Damkommittén
Eva berättade om damernas säsong, deras resa och all positiv träning
de haft med PRO Fredrik, inte bara i form av slag-, chipp- och
putträning utan även mycket strategiträning för golfspelet.
Eva berättade om att det kommit upp kritik mot hur toaletten har
skötts uppe vid maskinhallarna. Styrelsen beslutade med anledning
av detta att toaletten plockas bort och Ossian får i uppdrag att sälja
de två toaletter vi har. Vi får alla lära oss att gå på toaletten innan vi
går ut och mellan varven vid 18-hålsrundor.
Juniorkommittén
Avslutning av barn och ungdomsträningen kommer ske på torsdag.
Tävlingskommittén
Abbe berättade om säsongen som gått och alla var överens om att
tävlingarna och allt runtomkring utvecklats på ett mycket positivt
sätt. Även serielagsspelet har varit positivt och Abbe kollar upp när
sista anmälningsdag är för att anmäla serielag inför 2017.
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Thomas Fahlström har fått besked att Herrar 70+ kan spela i
Östergötlands Oldboysserie 2017 vilket är positivt då det både är
närmare och ofta bättre banor.

§ 60

Utträde ur Smålands Golfförbund och inträde i Östergötlands
Golfförbund
Det finns en hel del fördelar för oss att vara med i Östergötlands
Golfförbund då de flesta av våra medlemmar och gäster kommer
norrifrån, samt närheten då det är seminarier, utbildningar mm.
Beslut fattades att gå vidare i processen och ta fram förutsättningar
för att byta från Småland till Östergötland. Svante håller ihop arbetet.

§ 61

Inbjudan till Golfting på Ekerum på Öland den 21 o 22 oktober.
Smålands Golfförbunds Golfting & Höstmöte genomförs även i år på
Ekerums Resort på Öland den 21 – 22 oktober. Även i år innehåller
mötesdagarna ett intressant program.
Beslut fattades att Svante, Ossian, Abbe och Annette deltar.

§ 62

Övrigt
 Beslut fattades att sätta upp en skylt på hål 9, tee 58 inför nästa
säsong som beskriver att man måste kontrollera att ingen finns
framför i slänten framför tee 49 innan man slår ut. Detta för att
observera de som går direkt från hål 5 till hål 9 att det kan finnas
golfspelare som inte syns.
 Kansliet fick i uppdrag att se över vilka förutsättningar som finns
för att börja källsortera.
 Ossian fick i uppdrag att återuppta utredningen kring kostnader
och konstruktion för tak över rangen.
 Svante lyfte frågan om vi ska certifiera oss som en jämställd
klubb då vi redan uppfyller alla kriterier (kvinnor i styrelsen, i
kommittéer mm). Svante försöker genomföra detta tillsammans
med damkommitténs ordf. Gerti Gambe.
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§ 63

Nästa möte
Söndagen den 4/12 i samband med Advent ”minglet”. Återkommer
med mötestid utifrån de aktiviteter som görs på klubben.

Svante Gustafson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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