Styrelsemöte 2018-07-26

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 26 juli 2018 kl 20.00-21.30.
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Ossian Nilsson
Johan Grevelius
Lena Törnborg
Eva Malmström
Pälle Strångert

Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 39

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 40

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 41

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 42

Till Justeringsman valdes Pälle Strångert

§ 43

Föregående protokoll gicks igenom.
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§ 44

Summering av informationsmötet och eventuella uppkomna
frågeställningar att hantera
En kort summering av mötet genomfördes.
Det frågeställningar som togs upp på mötet var bunkrarna och en hel
del tycker att de är bättre i år då skötseln ökat, men att något måste
göras på sikt dock krävs då finansiering.
Frågor kring solceller kom upp och att kunna erbjuda det till
medlemmarna, bevattningen med en damm vid reningsverket för att
kunna samla upp det rena avloppsvattnet på ”pik” tider (morgon och
kväll). Dialog förs med Västerviks miljö och energi kring detta.
En fråga kring tee 37 kom också upp och vi följer planen att försöka
förbättra de som är dåliga i höst, dock utan att dra fram vatten.
För övrigt var det inte några frågeställningar som kom upp som
måste hanteras.

§ 45

Sammanfattning av säsongen hittills
Alla var nöjda med den sammanfattning som gjordes under
informationsmötet och ingen vidare sammanfattning behövdes. Det
som är lite oroväckande är ju greenfeen som minskat med drygt
100 000kr i juli pga det varma vädret.

§ 46

Dialog kring investeringar 2019/2020 (greenklippare, Solceller, Resovoar bevattning, övrigt)
Diskussion fördes kring framtida investeringar där en ny
greenkklippare sannolikt behövs under 2019 (550tkr), samt
investering i solceller där vi fått beslut av Länsstyrelsen att vi blivit
beviljade 30% i bidrag. Vi diskuterade att det är bra att ta höjd med
solcellerna så att vi kan producera lika mycket som vi i dag gör av
med, samt att det är möjligt att bygga ut i framtiden.
Joakim och Pälle träffar Solortus på söndag kl 10.00 för att se på den
tänkta platsen bakom 7:ans greenkulle och för att få en uppdaterad
offert.
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§ 47

Återbetalning lån
Vi har en god likviditet och även om vi behöver använda
checkkrediten någon månad i vinter så är det ungefär samma kostnad
som räntan för det lån om Joakim lånat ut. Beslut fattades att
återbetala de sista 400 000kr till Joakim.

§ 48

Information från kommittéerna
Juniorkommittén
Ett möte kommer genomföras för att diskutera framtid och hur vi ska
arbeta i kommittén. Ett barn och ungdomsläger genomförs fredag
och lördag denna vecka och hela 36 barn är anmälda.
Herrkommittén
Inget nytt, följer plan med torsdagsgolfen.
Damkkommittén
Inget nytt, följer plan med måndagsgolfen.
Banutvecklingsgruppen
Gruppen har haft en banvandring och det finns en åtgärdslista.
Johan Grevelius som är utsedd till sammankallande sätter sig in i det
arbete som tidigare gjorts. Joakim skickar de dokument som finns till
Johan.
Padelkommittén
Mikael Törnborg har startat en stege och bjudit in till prova på för
alla intresserade och separat tid för kvinnor.

§ 48

Uppföljning tidigare beslut
Toan efter hål 1 är på plats och Ossian har beställt en ny kran då det
inte kommer tillräckligt med vatten ur kranen.
Varningsskyltarna vid övergången mellan 1:an och 2.an är ännu inte
uppsatta, de sätts upp så snart som möjligt.
Joakim har pratat med Cribba och Basse om att träffas kring barnoch ungdomsverksamheten.
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§ 49

Övrigt
 Bolltvättar saknas, Ossian har två trasiga som han fixar till och
sätter upp.
 Soptunnorna måste tömmas oftare, Joakim meddelar AK/Krille.
En fråga som diskuterades var om det är våra medlemmar och
gäster som slänger sopor eller om bilar stannar och slänger?
 Ossan tar fram en skylt att sätta vid husbilsparkeringen då bilar
ibland ställer sig där.
 Beslut fattades att just nu förbjuda rökning på banan och våra
kringområden. Rökförbud införs även på vår uteservering dock
införs en rökruta nere vid rangehuset.
 En idé om en extra slope tabell vid första tee togs upp, vi kikar
var de finns i dag och utreder vilket behov som finns av
ytterligare en.
 Bunkrarna diskuterades och det har arbetats mer i dem i år än
tidigare år och fler verkar nöjda. Personalen plockar sten men det
kommer upp nya. Här krävs ett krafttag och investering i
miljonklassen om vi ska bygga om bunkrarna.
 Beslut fattades att göra förnyade försök att etablera samverkan
med en annan golfklubb, förslagsvis Åtvidaberg. Detta för att
utbyta erfarenheter och våra olika områden, bana, kansli/shop,
ledning mm.
 Några synpunkter som kommit in.
Tävlingslappar har legat kvar i flera dagar efter tävlingar, vissa
tee är blöta kanske kan vattnas mindre, några upplever att teeplaceringarna står kvar länge utan att flyttas och frågor har ställts
hur ofta tee lagas.
 Ett förslag kom upp om att vi kanske kan skriva några rader om
vad våra gäster tycker och säger om vår golfklubb och vår bana
samt att skriva något om att vi i medlemsundersökningarna är
näst bäst i Sverige. Annette får i uppdrag att se om detta går att
lägga någon stans på hemsidan.
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§ 50

Nästa möte
Inget nytt möte bokades, Joakim återkommer med förslag.

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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