Styrelsemöte 2017-10-01

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 1 oktober 2017 kl 10.00-13.30.
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Ossian Nilsson
Lena Törnborg
Ann-Catrin Vaknin
Eva Malmström
Pälle Strångert
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 129

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 130

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 131

Till sekreterare valdes Joakim Jansson.

§ 132

Till Justeringsman valdes Pälle Strångert.

§ 133

Föregående protokoll gicks inte igenom.
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§ 134

Sammanfattning av säsongen hittills
En kort summering gjordes av säsongen hittlis.
Banan öppnade 24 mars och våren bjöd på relativt dåligt golfväder
vilket gjorde att vi innan sommaren låg efter föregående år när det
gäller försäljning och greenfeeintäkter. Detta har efter en bra
sommar hämtats tillbaka och ligger inom flera områden även något
bättre än föregående år.
Vi har för året nya krögare till Cafét som har fungerat mycket bra
och de har lovat att fortsätta även 2018 vilket är mycket glädjande!
Bunkrarna på hål 7 och hål 9 har grävts iordning och bunkern på hål
9 fick grävdas om eftersom bollar slogs upp på klubbhuset.
Kjells bänkar har varit uppskattade så även taket på rangen.
Padeltennisbanan har varit en succé och tävlingsverksamheten har
fungerat bra. Gustav Adell har kommit in som en frisk fläkt som
PRO och vi hoppas att han kan tänka sig att fortsätta även nästa
säsong. Cribba har kört på med barn och ungdomsträningen på ett
föredömligt sätt och ungdomslägret var mkt uppskattat.
Klubbens huvudprodukt ”banan” har under hela säsongen hållt en
mycket god kvalité och vår banpersonal gör ett mycket bra arbete!
Försäljning tom september:
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§ 135

Resultat från årets medlemsundersökningar
Medlemsundersökningarna som genomförts under året visar på ett
mycket bra resultat. Ambassadörspoängen hamnar för oss på hela 89
poäng där medel bland de 302 st klubbarna som varit med hamnar på
50 poäng!

§136

Dialog kring investeringar
Ruffklippare
Inför 2018 kommer en ny ruffklippare behöva köpas in för ca
800 000kr. Banpersonalen, Svante och Klasse har varit på mässan i
Jönköping och kikat på maskinerna. Offerter kommer nu begäras in
och ett beslutsunderlag med förslag till finansering kommer tas fram
och presenteras för styrelsen vid nästa möte.
Automatiserad klipp och självplockare på rangen
Det är mycket arbete och kostsamt att plocka bollar på rangen och
klippa den två gånger per vecka. Det finns rangeplockare och
självgående klippare som kan utföra dessa moment. AK, Ossian,
Klasse och Svante har besökt Ängsö GK som har haft detta i 8 år och
de var mycket positiva till hur det fungerade hos Ängsö GK.
Ett företag har besökt oss för att kunna ta fram en offert. Priset
beräknas till ca 500 000kr. Styrelsen var positivt inställda till att
arbeta vidare och ta fram ett beslutsunderlag och ett förslag till
finansiering. Investeringen beräknas vara betald på 4-5år och det
innebär även att banpersonalen kommer frigöra 5h per vecka till
annat arbete.
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Solceller
Vi har fått två olika offerter dels på takplacerade solceller och för
markmonterade. En ansökan om bidrag på 30% har skickats till
länsstyrelsen och förväntat beslut beräknas under mitten eller slutet
av 2018. Efter de beräkningar vi gjort så skulle investeringen vara
betald efter 7-8 år och ha en livslängd på minst 25 år. Beslut fattas
först efter vi fått besked om vi blivit beviljade bidrag eller ej. Joakim
kollar om bygglovs krävs för solceller på mark.
Akustiken i klubbhuset
Beslut fattades att försöka åtgärda problemen med akustiken i
klubbhuset genom att sätta upp ett ljudisolerande innertak. Ulf
Wilhelmsson har under våren hjälpt oss ta fram en offert där
materielet skulle kosta ca 20 000kr. Pälle tog på sig att försöka få
någon eller några från resursgruppen att göra arbetet.
§ 137

Information från kommittéerna
Juniorkommittén
Inget nytt att rapportera.
Damkommittén
Inget nytt att rapportera.
Tävlingskommittén
Abbe hade via mail rapporterat att man kommer utvärdera säsongen,
dess tävlingar och lägga ett preliminärt program inför 2018.
Herrkommittén
Pälle berättade att man nästa vecka kommer ha ett planingsmöte
inför nästa säsong och att man under 2018 planerar att åka på en liten
resa.
Banutvecklingsgruppen
Stig har meddelat att han vill kliva av som ordförande i
banutvecklingsgruppen efter ett gott arbete under många år. Krister
Sköld föreslogs gå in i banutvecklingsgruppen och styrelsen tyckte
det var ett bra förslag.
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Padelkommittén
Mikel Törnborg har meddelat att han arbetar på att besätta
kommittén och att ett antal aktiviteter kommer genomföras för att
öka intresset för Padel under nästa säsong. Han bekräftar också att
Padelbanan blivit en succé under första året.
§ 138

Ansöka om utträde ur Smålands Golfförbund och inträde i
Östergötlands Golfförbund
Beslut fattades att ta fram en skrivelse och begära inträde i
Östergötlands Golfförbund och samtidigt utträde ur Smålands
Golfförbund.

§ 139

Övrigt
 Soptunnorna ska tas bort som finns på banan.
 Frågan ska ställas till Trafikverket om de kan sätta upp
varningsskyltar för golfare vid övergången mellan hål 1 till hål 2.
 Markera några av träden på hål 3 för att se var bollen försvinner,
vilket kan snabba upp letandet.
 Ta bort rishög mellan 5:an och 6:an.
 Eva hade varit på Ullared Flädje GK som gjort trevliga
informationsskyltar om varje hål, kanske något för oss?
 Lena tog på sig att försöka organisera golfvärdar.
 Golfens dag kommer genomföras 26/5-18 och 25/5-19.
 Gallring kommer göras av den skog vi äger.
 Ska vi kunna bygga på vår fastighet så krävs en ny detaljplan.
 Eva lämnade tips om en ny sponsor som kommer kontaktas.
 Leif Karlsson har lämnat ett förslag om att ställa ut konst i
klubbhuset. Ett antal frågor kring försäkringar mm diskuterades.
Joakim tar en kontakt med Leif för att reda ut detta innan beslut.

§ 140

Nästa möte
Sker i samband med Julgransminglet andra söndagen i advent då
även budgeten tas upp och diskuteras innan styrelsen beslutar om
den.

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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