Styrelsemöte 2018-09-30

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 30 sept 2018 kl 10.00-13.30.
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Ossian Nilsson
Ann-Katrine Vaknin
Lena Törnborg
Eva Malmström (deltog till kl 11.10)
Pälle Strångert
Åsa Johansson

Övriga
Joakim Jansson, sekreterare
Thomas Fahlström och Krister Sköld deltog under
punkten §56

§ 51

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 52

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 53

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 54

Till Justeringsman valdes Pälle Strångert

§ 55

Föregående protokoll skulle gås igenom i slutet på mötet men
genomföres aldrig.
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§ 56

Förslag till nya tee - ”tee 42”
Thomas Fahlström och Krister Sköld redogjorde för deras förslag att
inrätta Tee 42 istället för Tee 37.
Bland annat beskrev de varför vi bör ha en Tee 42 och några av
argumenten som de beskrev var följande:
 Herrar har Tee 49 att gå fram till och damer bör ha samma
spelmöjligheter
 Tee 37 minskar antalet slag för damer prop. mer än för Tee 49
för herrar
 Ett billigare alternativ än uppgradering av Tee 37 då 3-4 av
befintliga tee 49 kommer användas
 Lämpligt utslag för ungdom, nybörjare och äldre
 Kommer att attrahera fler damer och herrar till att spela
 Tee 37 användes ej i någon större omfattning
 Kan möjliggöra för kansliet att styra greenfeegäster till ”rätt”
tee
 De flesta banorna har tre normala utslagsmöjligheter
(58,49,42)
Ett första förslag var tee 42 skulle kunna placeras presenterades och
man berättade att viss förankring och dialog genomförts med flera
medlemmar.
Styrelsen tyckte förslaget såg bra ut och var intresserade av att
frågan utreds vidare.
Krister tog på sig uppdraget som projektledare för att utreda frågan
vidare och bland annat utreda följande:
 Att mer i detalj ta fram var tee:na skulle kunna ligga så att
bevattning når, samt att det fungerar för banpersonalens
arbete.
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 Föranka och bjuda med kvinnor/damer som ger sin syn på tee
42 och dess placeringar.
 Beräkna ungefärlig kostnad för ett genomförande.
 Stämma av med banpersonal och med utomstående kompetens
vid behov. Lars Bonnevier kommer för en banvandring i slutet
på oktober då vävs även denna fråga in och vid denna
vandring försöker vi få med någon/några damer.

§ 57

Sammanfattning av säsongen hittills
Joakim redogjorde kort för försäljningen fram till augusti (se nedan).
Vi har haft en sommar med extremvärme som inte gynnat golflspel
och det kan vi utläsa även av siffrorna för försäljning och greenfee.

§ 58

Golfbanans status och åtgärder som genomförts
Joakim berättade om de aktiviteter som genomförs för att försöka få
golfbanan i bra skick inför 2019. Bland annat har följande
genomförts:
 Torvat områden som är mycket skadade
 Sått och skurit på fairway
 Lagt på flytande gödsel på fairway
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 Normal skötsel av greener (hålpipning, dressning mm)
 Bevattningsförbättringar
Dialog fördes kring de problem som upplevts under sommaren och
som till viss del behöver åtgärdas och det var bland annat:
 Problem på hål 3 där vatten inte rinner ner och det är blött
 Blött kring 2:ans och 4:ans greener
 Blött på 8:ans tee och 8:ans green
Beslut fattades att genomföra de åtgärder som krävs för att få
iordning på dessa problem. Kostnadsberäkningar och en
genomförandeplan tas fram. Styrelsens riktmärke för kostnaderna
ligger mellan 100-150tkr.
En bättre uppföljning och förklaring till icke genomförda åtgärder
efterfrågas av styrelsen och Joakim tog på sig att fixa detta.
Ett förslag har kommit in om att ha en lista i klubbhuset där vi fyller
på med saker som behöver åtgärdas och förbättras. Utifrån denna
lista kan sedan resursgruppen och resurspersonerna bocka av vad
man har genomfört. Pälle tog på sig att ta fram en lista som
banpersonalen och vi övriga kan fylla på.

§ 59

Solceller, genomgång offerter och inriktningsbeslut
Offerterna vi fått av Solortus gicks igenom och diskuterades. Att
investera i solceller är lönsamt och återbetalningstiden enligt den
beräkning som Solortus gjort bygger på dagens elpris. Den
beräkningen säger att investeringen ska vara betald på 8 år. Skulle
elpriset sjunka så tar det ytterligare något eller några år och om
elpriset skulle gå upp så är återbetalningstiden kortare.
Vi har blivit beviljade 30% i bidrag för drygt 40 kWh/år och Jokaim
gör nu en kompletterande ansökan för att försöka få bidrag för en
utbyggnad till drigt 70 kWh/år.
Finansiering görs till att börja med vår checkkredit. Vi tar fram ett
erbjudande om att kunna köpa aktiepaket där man får en rabatt under
3-5år på sin årsavgift motsvarande 2%. Skulle inte aktieförsäljningen
slå väl ut så stämmer Joakim även av med banken att vi kan beviljas
ett lån på ca 500 tkr hösten 2019 om behov finns.
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Beslut fattades att genomföra investeringen av solceller enligt
offerten-2943 där den uppskattade årsproduktionen uppgår till
74 500 kWh/år till en kostnad ca 963 000kr exkl moms. Joakim
kollar vad den extra garantin kostar och är den billig så väljer vi att
köpa extra garantitid och vi väljer då den billigare offerten-2942.
Beslutet ovan förutsätter att vi blir beviljade 30% i bidrag.

§ 60

Beslut om ev höjning av spelrättsavgiften med 100kr,
samt förslag till de som nappat på gröntkorterbjudande
Beslut fattades att låta de som nappat på ett gröntkorterbjudande
under t ex 2018 få sitt första hela år (2019) till ordinarie årsavgift
utan att behöva köpa en aktie (denna aktie får de låna av klubben
första året).
Eftersom medlemsantalet är relativt konstant och kostnaderna för
bland annat löner, materiel och bränsle ökar beslutades att höja
spelrättsavgiften med 100kr inför 2019.

§ 61

Information från kommittéerna
Herrkommittén
Pälle berättade om att man träffats och sammanfattat säsongen och
att man fått in drygt 4 000kr till cancerforskningen, bra jobbat
Damkommittén
Den resa som gjordes var väldigt trevlig. Lena stämmer av med
Gertie och informerar via mail.

§ 62

Vision 50/50
Beslut fattades att vi ska anmäla oss till Vision 50/50.
Svante har förpratat med vår klubbrådgivare så vi ska komma med
redan under 2019.
De mål som golfförbundet har satt upp fram till 2020 är att:
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 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision
50/50
 10 000 fler kvinnor som medlemmar
 Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas
styrelser
 En mätbar förändring i kvinnors syn på golf
På följande länk finns mycket information att läsa om Vision 50/50
https://golf.se/vision5050

§ 63

Uppföljning tidigare beslut
 Ossian har fixat en ny kran till toan efter hål 1 då det inte kom
tillräckligt med vatten.
 Varningsskyltarna vid övergången mellan 1:an och 2.an är ännu
inte uppsatta, men Anders har det på sin att göra lista.
 Bolltvättar saknas, Ossian har fixat de två trasiga och satt upp
dem.
 Soptunnorna måste tömmas oftare – banpersonalen är
informerade.
 Ossian har tagit fram en skylt som satts upp vid
husbilsparkeringen då bilar ibland ställer sig där.
 Rökruta blev på nedsidan av klubbhuset.
 Beslut fattades att göra förnyade försök att etablera samverkan
med en annan golfklubb, förslagsvis Åtvidaberg och deras
banchef Lars Bonnevier kommer i slutet på oktober.
 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 la ut detta på hemsidan 27 juli och
lägger in det på lämplig plats på hemsidan när nyheten plockas
bort.
 Barn och ungdomslägret är genomfört.
 Återbetalning av lånet till Joakim är genomfört.

§ 64

Övrigt
 Inbjudan till Golfting på Ekerum Resort på Öland för de som
har lust och möjlighet. Det genomförs fredagen den 19 och
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§ 65

lördagen den 20 oktober och anmälan måste ske senast 10/10.
På följande länk kan du läsa om träffen:
http://media.smalandsgolf.com/2018/09/Golftinget2018_Inbjudan.pdf
Rangebilarna ska skrotas och Ossian ombesörjer detta när
Joakim fixat registreringsbevis för den bil som Robban äger.
Kablar vid klipparen/bollplockaren på rangen grävs ner på
städdagen.
Rishögen eldas efter städdagen. Pälle kollar om någon är
intresserad av de stora träden som ligger där.
Fontänerna har inte fungerat, hur får vi igång dem till säsongen
2019, kontroll behöver göras om det krävs någon investering?

Nästa möte
Inget nytt möte bokades utan nästa möte genomförs i samband med
höstens städdag, vilken brukar ligga i november.

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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