Styrelsemöte 2017-04-17

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 17 april 2017 mellan kl 10.00-12.30
Plats: Klubbhuset

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Ossian Nilsson
Eva Thörngren
Lena Törnborg
Johan Grevelius
Albert Svensson
Ann-Katrin Vaknin
Pälle Strångert
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 94

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 95

Förslag till dagordning presenterades och godkändes

§ 96

Till sekreterare valdes Joakim Jansson.

§ 97

Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson

§ 98

Föregående mötes protokoll gicks igenom.
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§ 99

Förslag övernattningsstugor, Thomas Fahlström
Thomas Fahlström presenterade ett intressant förslag som går ut på
att Loftahammars Golfklubb skulle förvärva övernattningsstugor.
Stugorna ägs i dag av Björn Eskilsson och står placerade nedanför
ICA Kusten. Thomas har skissat lite på kostnader och intäkter och
pratat med Björn om att betalningen möjligtvis skulle kunna ske
genom aktier och sponsring.
Bifogat hittar ni de bilder och dokument som Thomas presenterade.
Styrelsens inställning är positiv men innan beslut fattas om att gå
vidare med djupare dialog med Björn så måste vi kontrollera
möjligheterna till att placera stugorna på LGK:s mark, då vi inte har
någon byggrätt kvar och det är dessutom prickad mark.
Joakim undersöker detta med kommunen och frågan tas upp på
mötet vi har direkt efter årsmötet den 1 maj.

§ 100

Information om säsongsuppstarten
Joakim berättade kort om några av de aktiviteter som genomförts
under de första månaderna på och omkring golfbanan och det är
bland annat:














Nya krögare har kontrakterats till Cafét
Bunkrarna på hål 7 och hål 9 har grävts ur och förbättrats
Kjells har byggt klart de fina bänkarna
Tak på rangen har börjat byggas och nät till 1:an har köpts in
Pengar till padelbanan har kommit och bygget har startat
Arbetet med sponsorerna pågår, dock är det tuffare än någonsin
Shopen har fyllts med en mängd nya kläder
Detaljplaneringen för tävlingar och aktiviteter har genomförts
Ekonomi, årsrapporter, inbetalningar och påminnelser har
hanterats
Banskötsel och uppstart av banan har genomförts och maskinerna
är servade och genomgångna
Banan öppnade 24 mars
Städdagen som genomfördes den 26 mars
Mm..
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§101

Dialog inför årsmöte och stämma
All övergripande planering inför årsmötet och årsstämman är klara,
nu är det bara detaljerna kring presentationerna som ska tas fram.
Svante inleder och hälsar välkomna och föreslås till ordförande för
mötet. Joakim presenterar i bilder året som gått och kort kring
ekonomin inför beslutspunkterna. Lena ställer upp som sekreterare.
De flesta kommer att delta, men Abbe är inte helt säker på att han är
hemma och Pälle är i Spanien, annars deltar övriga som läget ser ut
just nu.
Dokumenten som kommer läggas ut senast den 22 april är:






Verksamhetsberättelse
Årsredovisningar för LGK och LGK AB
Beslutsunderlag för aktieägartillskott
Beslutsunderlag för byte från Småland till Östergötland
Valberedningens förslag till styrelse

Datum, tid och plats som gäller är:
Måndagen den 1 maj, kl 11.00 i Klubbhuset
Efter mötet visar och berättar Joakim om padelbanan för de som är
intresserade.
§ 102

Padeltennisbanan och invigning
Joakim berättade att vi nu har fått utbetalt 539 000 kr från
Arvsfonden och 200 000 kr från Sparbankstiftelsen. Johan Grevelius
har startat en privat sponsorinsamling som kommer ge 10 000kr för
att sätta upp belysning även på puttinggreen, vilket är mycket
positivt!
Diskussion fördes kring prissättning och principerna för vem som
ska betala vad. Det ska vara lönsamt att vara medlem då ska man få
ett lägre pris. Dock krävs det bara att det är en person som är
medlem och hyr banan till det lägre priset och sedan tar med sina
gäster. Det ska också räcka att vara passiv medlem och betala
500kr/år för att få det billigare priset. På sikt tror vi att de som inte är
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golfspelare kan bli intresserade och fullvärdiga om de tillbringar tid i
anslutning till golfklubben.
Priser ännu inte satta, men förslagsvis ska det följa golfens låg och
högsäsongstider. Uthyrning och försäljning av rack och bollar
kommer ske.
Beslut fattades att flytta fram invigningen från 1 maj till fredagen
den 26 maj kl 17.00 då det inte blir bra att genomföra invigningen i
samband med årsmöte och stämma.
§ 103

Taket på rangen
Ossian informerade om arbetet med taket på rangen och att Claes
Asklöf som är byggnadsingenjör håller ihop bygget med god hjälp
av den duktiga resursgruppen. Plattan är nu gjuten och det kommer
bli fyra platser under tak vilket kommer öka kvalitén främst då det är
dåligt väder. Sannolikt kommer det även öka intäkterna.

§ 104

Framtida utmaningar (ekonomi, PRO, Café mm)
Diskussion fördes kring ett antal områden som kan eller kommer bli
framtida utmaningar att hantera.
Några av de områden som diskuterades var:
 Sponsringsintäkterna riskerar att minska då nya avtal ska skrivas
från 2018. Några sponsorer har redan aviserat att de inte kommer
vara med och här krävs att alla hjälps åt att hitta nya sponsorer
eller nya intäkter.
 Många medlemmar är i hög ålder och det innebär att vi på några
års sikt riskerar att tappa flera medlemmar. Här är det viktigt att
vi hittar nya medlemmar och nya målgrupper som vi kan
attrahera. Joakim pratar med kommunen och Gunnar Boman om
hur de tänker med Lysingsbadets bana i framtiden. Kanske kan vi
rekrytera några därifrån med ett bra erbjudande.
 PRO och tränare. 2017 är sista året på huvudkontraktet med
Fredrik Stoltz, dock finns i avtalet en möjlighet att förlänga det
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även 2018. Men vi vet att Fredrik har en annan
huvudarbetsgivare och det kanske kommer bli svårt för honom
att på sikt orka med PRO uppdraget hos oss.
 Aktörerna Elisabeth och Martin som driver Cafét har bara ett 1års kontrakt och om de inte vill fortsätta så är det en utmaning att
hitta en ny aktör till verksamheten.
 Personal är alltid en riskfaktor där erfarenhet och kompetens inte
är lätt att hitta i närområdet.
Alla var överens om att vi måste hjälpas åt att hantera ovan risker
och använda våra kontaktnät för att kunna få nya sponsorer, intäkter,
medlemmar osv.
§ 105

Information från kommittéerna
Herrkommittén
Pälle berättade att man kommer starta golfspelet på torsdagar den 27/4
och att man startar arbetet med att laga tee och fairways den 2/5. Göran
Lund har lovat sköta grästeet på rangen.
Man kommer även i år ta emot skolklasser dock finns inte så mycket
pengar till bussar, men några klasser blir det nog eftersom båt-Stig
brukar vara duktig på att ragga fram pengar.
8-9/5 åker herrarna på en golfresa till Omberg som man finansierar
själva.
Damkommittén

Eva berättade att man har sitt första möte i slutet på april och att man
har sin upptaktsträff med mat och aktiviteter den 13 maj i
klubbhuset. Marianne Lund kommer inte hålla ihop resursgruppen
utan någon ny kommer utses.
Tävlingskommittén

Abbe berättade att årets planering gått bra och är klar. Fösta
tävlingen är redan nu på lördag 22/4 och intresset är mycket stort. En
nyhet i år är att tävlingarna kommer upp för anmälan först 1 månad
innan tävlingen. Hittills har det bara gett positiva reaktioner.
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Banutvecklingsgruppen

Kommer ha sin banvandring någon helg under maj månad när
deltagarna är på plats.
Juniorkommittén

Johan berättade kort om upplägget kring barnträningarna,
tävlingarna och att det i sommar kommer genomföras ett
övernattningsläger för de mindre barnen. Abbe och Joakim håller
ihop detta. Efter mötet skulle Abbe och Johan träffas för att göra
detaljplaningen för året och inom kort kommer ett juniorblad att
skickas ut.

§ 106

Golfens dag 20 maj

Vid förra styrelsemötet bildades en arbetsgrupp bestående av Svante,
Lena, Abbe och Annette. De och några till har arbetat fram ett
program till den 20 maj då ca 300 st golfklubbar kommer vara
engagerade. I kommunen är även Lysingsbadet och Västervik med.
Vi kommer ha golfens dag mellan kl 10.00-14.00 och ett antal
stationer kommer finnas att gå till, exempelvis:









Klipp och maskinuppvisning
Prova på rangen
Prova på att putta
Äventyrsbana för de mindre barnen
Prova på spel 1:an och 9:an
Tipsbingo
Padeltennisinformation
Historik och verksamhetsinformation

Marknadsföring kommer ske på olika sätt och det är viktigt att
poängtera att det är viktigt att medlemmarna tar med sina gäster,
vänner och släktingar som inte spelar golf för att få dem intresserade.
Nästan alla i styrelsen har möjlighet att delta denna dag och Annette
eller någon från arbetsgruppen meddelar vilken funktion man blir
tilldelad.
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§ 107

Senaste informationen kring Utträde ur Smålands Golfförbund
och inträde i Östergötlands Golfförbund
Svante berättade att han ännu inte fått någon återkoppling från
Lysingsbadet och Västervik hur de ställer sig till att gå med i
Östergötland i stället för Småland.
Bifogat hittar ni beslutsunderlaget som kommer tas upp våd
årsmötet.

§ 108

Information från kommittéerna
Akustiken i klubbhuset.
Ulf Wilhelmsson informerade att han fått en offert på 20 000kr för
100 kvadratmeter ljudisolerat tak. Det är ett ganska stort arbete att
sätta upp taket och frågan är när och om resursgruppen skulle kunna
ta på sig uppdraget eller om vi kan hitta nya resurspersoner som kan
åta sig uppdraget. Ulf skickar offert och det material han har till
Joakim för fortsatt hantering. Styrelsen är positiva till att finansiera
dessa 20 000kr om vi kan hitta en lösning för uppsättningen av taket.
Närmare väg mellan Loftahammar och Kaggebo
Svante berättade att han bjudit in sig till deras årsmöte för att berätta
de möjligheter som finns. Tyvärr fanns inte plats på detta årsmöte,
men vi är välkomna på nästa.

§ 109

Nästa möte
Nästa möte är ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet och
bolagsstämman den 1 maj

Svante Gustafson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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