Styrelsemöte 2019-11-12

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 11 november 2019 kl 16.00-18.45.
Plats: Klubbhuset

Närvarande

Svante Gustafson, ordförande
Tommy Johansson
Lena Törnborg (på tfn till kl 18.00)
Eva Malmström
Pälle Strångert
Ossian Nilsson
Ann-Katrin Vaknin
Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

§ 91

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla
välkomna.

§ 92

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 93

Till sekreterare valdes Joakim Jansson

§ 94

Till justeringsman valdes Pälle Strångert

§ 95

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
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§ 96

Summering av kvällens träff kring Vision 50/50
Tyvärr fick Sandra ställa in resan till Loftahammar då hennes barn
fått feber. Nytt datum föreslås bli söndagen den 15/12.

§ 97

Sammanfattning av säsongen hittills, ekonomi, greenfee,
försäljning mm
Det är inget som förändrats sedan senaste uppföljningen och
även senare delen av hösten har varit bra.
Siffrorna nedan visar försäljning till och med oktober 2019 i
jämförelse med 2018.

§ 98

Medlemsundersökning 2019

Medlemsundersökningen för 2019 diskuterades och den visar på
ett mycket bra resultat. Totalt så har vi högst ambassadörspoäng
(87) av de 360st golfklubbar som varit med och genomfört
medlemsundersökningen och det är ju väldigt glädjande! Detta
ska vi skriva med i informationsbrevet vi skickar ut till nyår och
Annette får i uppdrag att kommunicera det på hemsidan.
§ 99

Dialog kring budget 2020 och beslut om årsavgift för 2020
Dialog fördes kring förslag till budgetar för 2020. Styrelsen beslutade
i samband med detta att höja spelrättsavgiften för seniorer med 100kr
inför 2020. Detta på grund av att medlemsantalet är konstant eller
minskar något och att kostnaderna för bland annat löner, materiel och
bränsle ökar.
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Utkast budget 2020 för Loftahammars Golf AB och Loftahammars
Golfklubb.

§ 100

Café 2020
Joakim berättade att ICA ställt sig positiva till att driva
Golfcaféet även nästa år. Ett avtalsförslag tas fram som skickas
till styrelsen för synpunkter.

§ 101

PRO 2020
Gustav Adell kommer vara PRO även nästa år vilket är mycket
positivt. Det är viktigt att Gustav får bokningar när han är på
plats i Loftahammar och vi ska försöka hjälpa till att tydliggöra
vilka dagar han är här, så att medlemmar och gäster kan boka in
sig.

§ 102

Dialog kring eventuellt nya tee
Kort dialog fördes kring de eventuellt nya tee, men frågan tas
upp på nästa möte igen.
Krister skulle skicka över kostnadsberäkningar och skisser men
det har han inte gjort ännu, kanske är det några
kostnadsberäkningar som saknas innan det är klart. Joakim pratar
med Krister.
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En god kommunikation kring ett eventuellt införande av nya tee.
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. Dialog kring
detta förs på nästa möte.
Möjligtvis kan Gamlebygymnasiet vara en aktör som kan gör en
del arbetet, dock krävs iså fall tydliga tidplaner så det inte drar ut
för långt i tiden.

§ 103

Information från kommittéerna
Pälle berättade att herrkommittén beslutat att Claes Asklöv
organiserar resursgruppen, att Per Wernquist planerar resor och
att Kennth Larsson tar hand om torsdagstävlingarna.
Ingen aktivitet har genomförts i övriga kommittéer sedan förra
mötet.

§ 104

Beslut om investering av luftare
Vi har under flera år haft ett behov av att lufta golfbanan
och vi har behov av att investera i en luftare.
Beslut fattades att investera i en luftare för drygt 65 000kr när vi
fått in årsavgifterna i slutet på januari 2020.
Luftare, Multi Spike 1200 - Redexim
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§ 105

Övrigt
Svante berättade att han anmält Loftahammars Golfklubb som förslag
att få Golfförbundets pris som årets miljöklubb. Nu håller vi
tummarna att vi får priset.
Svante berättade om solcellerna och uppföljningen av ekonomin som
ser mycket positiv ut. Information tas fram och skickas med i
informationsbrevet som skickas ut inför nyår.

§ 106

Nästa möte
Planeras i samband med mötet kring Vison 50/50.

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare
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