Styrelsemöte 2019-09-29

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 29 september 2019 kl 09.30-12.15.
Plats: Klubbhuset

Närvarande

Svante Gustafson, ordförande
Tommy Johansson (via tfn)
Lena Törnborg
Eva Malmström
Pälle Strångert
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 76

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla
välkomna.

§ 77

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 78

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 79

Till justeringsman valdes Pälle Strångert

§ 80

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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§ 81

Information om Tee 43 och 37 projektet
Krister Sköld berättade om arbetet/utredningen han genomfört
inom ramen för Tee-projektet. Krister har gjort ett mycket digert
arbete, samverkat med många inom klubben och med andra
klubbar. Hans förslag är att utveckla banan med ett nytt Tee 43 där
vissa av Tee 49 kan användas och att några nya tee byggs. Ska
detta genomföras så behöver vi även bygga vidare på Tee 37 och
få dem som riktiga tee.
En god kommunikation kring detta behövs så att alla medlemmar
känner sig informerade och möjligtvis kan vi gå ut och försöka få
hjälp med finansiering av medlemmarna. Lena funderar på hur
detta skulle kunna kommuniceras till nästa styrelsemöte och hon
tog även på sig att hålla i kommunikationen kring projektet
framöver.
Joakim kollar om det är så att Gamlebygymnasiets elever brukar
åta sig några projekt likt detta.
Krister kan åta sig att vara projektledare om projektet ska
genomföras.
Krister skickar sina kostnadsberäkningar och skisser som han tagit
fram i projektet till styrelsen.
Frågan tas upp för diskussion på nästa styrelsemöte.
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§ 82

Sammanfattning av säsongen hittills, ekonomi, greenfee,
försäljning mm
Det är inget som förändrats sedan senaste uppföljningen och
även augusti har varit en bra månad, vilket visar sig i nedan
siffror.
Siffrorna nedan visar försäljning till och med augusti 2019,
2018 och 2017. Jämförelse har gjorts mot 2019 (diff).

§ 83

Vision 50/50

Kort diskussion fördes om arbetet med Vision 50/50. Tisdagen
den 12/11 kl 16.00-18.30 kommer Sandra Tancred Fulke från
golfförbundet och fortsätter med nästa steg i arbetet.
Lena tog upp frågan om att delta via webb eller liknande och det
ska vi undersöka.
§ 84

Tidigare Café arrendatorer

Styrelsen konstaterade återigen att frågan hanterats på ett korrekt
sätt då avtalet med Mediaeffekt Management KD AB 5569601296 (Conny och Kerstin) inte var giltigt då de inte erhöll
serveringstillstånd av alkohol (punkt 8 i avtalet).
Conny har varit och hämta deras ägodelar och Conny har via epost bekräftat att det nu är klart och att de inte har något kvar att
hämta i klubbhuset.
Beslut fattades att meddela hyresnämnden att LGK AB inte
kommer delta på någon medling och att vi inte avser att erbjuda
Conny och Kerstin någon kompensation för ev kostnader.
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§ 85

Information från kommittéerna
Herr – Pälle berättade att man arbetat på bra under säsongen. Han
berättade också att man nu kommer dela upp arbetet så att inte
några enstaka personer får för hög arbetsbelastning.
Dam – Lena berättade att resan till Omberg den 8-9 sept varit
lyckad, hela 19 damer deltog.
Junior – Cribba har tankar kring upplägget nästa år samt den
tävling som kommer dra in pengar till barn och
ungdomsverksamheten.
Bankommittén – kommittén har inte fungerat de senaste åren
men nu är det några personer som visat intresse. Krister Sköld
kan tänka sig att ta på sig rollen som sammankallande och
styrelsen var positiva till detta och beslutade att ge Krister
uppdraget. Övriga som visat intresse och som kommer ingå i
gruppen är Kenth Larsson, Gertie Gambe, Leif Björkman, Eva
Malmström och banpersonalen. Krister rapporterar till Joakim
som håller i sammanställningen av åtgärderna som ska
genomföras.

§ 86

§ 87

Uppföljning av tidigare beslut
 Bänkar på minigolfbanan – Joakim har mailat Kjell
om han kan hjälpa oss att gör dem. Om han inte kan
det kanske vi kan få ta del av ritningen och hitta
någon annan som kan hjälpa oss.
 Greenfee kontroller – Svante och Klasse har varit ute
två gånger men inte ertappat någon som inte betalat.
 Joakim kommer bjuda in de som tagit gröntkort under
hösten och då förhoppningsvis ha med ett erbjudande
från Gustav.
Några punkter togs upp mötet innan
 Borde vi ha en lekplats med lite utrustning?
• Frågan bordlades då vi har andra stora
investeringar just nu.
 Borde vi dela ut en liten sandsäck med gräsfrön vid
första tee för att medlemmar och gäster ska kunna
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laga torvor på banan och tee?
• Joakim ställer frågan till banpersonalen om de
tycker att detta vore en bra idé och hur det i så
fall skulle kunna genomföras.
§ 88

§ 89

Övrigt
 Styrelsen kommer bjudas in att delta på tävlingen då
vi bjuder in sponsorer och resurspersoner.
 Joakim ska fråga Gustav vad Gröntkort kursen
innehåller, kanske finns det en specifikation som vi
kan ta del av där det exempelvis står ”laga
nedslagsmärken på green” eller liknande.
 Framtida investeringar diskuterades och det kommer
fortsätta att diskuteras under hösten. Behov finns av
en arbetstruck, uppfräschning av minigolfbanan och
en ny greenklippare.
Pris hyra golfbil och årsavgift 2020
Beslut fattades att justera priserna för hyra av golfbil till följande:
 med intyg 100:- för 9 hål och 200:- för 18 hål
 utan intyg 200:- för 9 hål och 350:- för 18 hål
Beslut om årsavgiften för 2020 fattas på nästa möte.

§ 90

Nästa möte
Bokades tisdagen den 12/11 direkt efter mötet med Sandra angående
Vision 50/50.

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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