Styrelsemöte 2018-12-08

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 8 dec 2018 kl 12.00-13.45.
Plats: Klubblokalen

Närvarande

Svante Gustafsson, ordförande
Ossian Nilsson
Ann-Katrine Vaknin
Lena Törnborg
Eva Malmström
Pälle Strångert
Åsa Johansson

Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 66

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla
välkomna.

§ 67

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 68

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 69

Till Justeringsman valdes Pälle Strångert

§ 70

Föregående protokoll gicks igenom och diskuterades.
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§ 71

Summering av säsongen
Joakim redogjorde kort för säsongen som gått där sommarens
extremt varma väder påverkat antal greenfeegäster
(greenfeeintäkter), spel på rangen och försäljning av kläder i shopen.
Dock var hösten mycket bra och räddade upp siffrorna en del.
Sammanställning försäljning fram till november 2017 och 2018.

§ 72

Förbättringar på banan
Det pågår en mängd förbättringsåtgärder på banan. Det är bland
annat röjningsarbeten, trimmning, dräneringsjobb, sätta nya brunnar,
gräva upp bevattning, rensning av dammar, kantskära bunkrar mm.
Dräneringsarbete = vänstra bilden hål 8 och högra bilden hål 3.
H
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§ 73

Tidplan solceller
Under nästa vecka, vecka 50 kommer arbetet med uppsättning av
solcellerna påbörjas. Vår förhoppning är att anläggningen ska kunna
driftsättas under kvartal 1 nästa år.

§ 74

Budget 2019
Förslag till budget för Loftahammars Golf AB och Loftahammars
Golfklubb gicks igenom. Styrelsen fastslog budgeterna för 2019
enligt nedan förslag:

§ 75

Information personal, PRO, Café inför 2019
Joakim berättade att sommarpersonal till banan är klart. Pierre har
inte möjlighet att lämna besked förrän i slutet av februari 2019 om
han kan arbeta i kansliet till sommaren. Gustaf Adell har i samtalen
varit positiv till en fortsättning, men han har ännu inte lämnat något
definitivt besked inför 2019.
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När det gäller Caféet så finns en person som visat intresse och
Joakim ska träffa denna person 11 januari.

§ 76

Information från kommittéerna
Det fanns inte mycket att rapportera från kommittéerna, men Pälle
informerade att Herrarna bokat sin resa 13-14 maj och att den
sannolikt blir till Hook.
Kommittéarbetet är viktigt och vi ska försöka få en lite tydligare
struktur på vårt kommittéarbete och försöka besätta kommittéerna
med engagerade personer.
Joakim kommer göra ett utskick till alla våra medlemmar och bjuda
in till en träff under våren där alla som kan tänka sig vare med i en
kommitté deltar. På denna träff informerar vi om de olika
kommittéerna, vad de har för mål och uppgifter mm. Utifrån denna
träff försöker vi sedan besätta kommittéerna och få bättre fungerande
kommittéer än i dag, då några fungerar väldigt bra och några andra
som fungerar mindre bra.

§ 77

Valberedningsarbetet inför 2019
Diskussion fördes kring valberedningsarbetet och Svante tar en
kontakt med Sven Tholén som är sammankallande för
valberedningen. Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte.

§ 78

Uppföljning tidigare beslut
 Solcellerna är beställda och arbetet är på gång.
 Dräneringsarbetena och förbättringarna på banan genomförs och
det som återstår är bland annat på övningsområdet, men plan
finns att göra det när kabeldiket till solcellerna grävs.
 Rishögen har eldats upp
 Rangebilarna har skrotats
 Arbetet med tee 42 fortgår, men Joakim pratar med Krister och
mailar ut lite info till styrelsen.
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§ 79

Övrigt
 Svante tog upp frågan kring tankstation för elbildar.
Diskussioner fördes kring kostnaden och bidrag. Svante åtog sig
att utreda frågan.
 När det gäller uppföljning av ekonomin och information till
våra medlemmar så försöker Lena göra en enkel och översiktlig
sammanställning.
 Diskussion fördes kring de nya reglerna som kommer införas
2019 och att det sannolikt finns behov av
utbildning/information till våra medlemmar kring detta. Under
våren bjuder vi in till en informationsträff där de nya reglerna
diskuteras.

§ 80

Nästa möte
Bokades söndagen den 10/2 kl 10.00

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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