Styrelsemöte 2020-07-28

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 28 juli 2020 kl 14.00-17.15.
Plats: Klubbhuset

Närvarande

Svante Gustafson, ordförande
Tommy Johansson (på tfn)
Eva Malmström
Pälle Strångert
Ossian Nilsson
Åsa Johansson
Johan Grevelius
Marie Samulsson
Övriga
Sara Stenbeck, sekreterare
Christer Åkerblom Juniorkommitté
Gustav Adell PRO

§ 66

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla
välkomna.

§ 67

Förslag till dagordning presenterades och godkändes.

§ 68

Till sekreterare valdes Sara Stenbeck

§ 69

Till justeringsperson valdes Johan Grevelius

§ 70

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
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§ 71

Summering och information av Christer ”Cribba” Åkerblom om
juniorprojektet ”Fem juniorer är fler än fyra seniorer”
Sparbanksstiftelsen har skänkt 55 000 kr som använts till 6 nya
platser på rangen, 2 bullseyegreener samt 16 juniorset. Cribba och
Ronnie Waldau har med hjälp av Anders lagt ditt rangemattorna.
Insamlingsstiftelsen för barn och ungdomar i Loftahammars skola
och förskola har skänkt ca 50.000 kr så att alla barn som vill i
Loftahammars skola kan ta grönt kort.
Anders trä har sponsrat med virke till förråd för juniorklubbor i
rangehuset. Olle och Ossian har byggt förrådet och Krister Sköld
har satt in dörr och lås.
Sponsortävlingen som hölls den 24/7 kommer att generera ett
överskott som ska gå till juniorverksamhet. Stort tack till alla som
bidragit med tid och pengar.
Cribba visade en film från dagen. Det är fotograf Peter Cordén
som gjort filmen. Han erbjöd LGK göra en ”fly by hole” över vår
bana samt ta ytterligare bilder till hemsida och
informationsmaterial för 25 000 plus moms. Styrelsen beslutade
att anlita Peter Cordén.
Fortsättningen på projektet är att få ut de nya ungdomarna på
banan samt att alla som gick praktiken i våras gör klart teori och
spelprov. För att detta ska fungera så har Cribba ordnat med att det
finns 9 faddrar som är beredda att hjälpa till med fadderrundor.
Till hösten planerar vi för att bjuda in föräldrarna till en
eftermiddag där eleverna kan visa vad de lärt sig. I samband med
det ska vi ta fram ett erbjudande om grönt kort kurs för de som
vill. Alla var överens om att projektet är mycket lyckat.

§ 72

Ekonomi
Svante och Sara informerade om ekonomin. Det ser bra ut
fram till 30/6. Bra likviditet på kontot samt inga större
oförutsedda utgifter. Ökade intäkter på golf och padel mot
2019. Eventuella prishöjningar inför 2021 diskuterades.
2

Styrelsemöte 2020-07-28
Medlemsantalet har ökat med 17 nya medlemmar jämfört
med 2019. Även antal spelade ronder i juni har ökat med
500st jämfört med 2019. Greenfee i juni har ökat från 793st
föregående år till 946st i år.
§ 73

Datum för informationsmöte

Beslut fattades att genomföra informationsmöte digitalt 1/9
19.00. Utskick om detta kommer senare.
§ 74

Pierre Fulke, nya tee och nians bunker.
Pierre Fulke har varit här för att titta på banan, nya tee och nians
bunker. Han återkommer med en offert för utveckling av nya tee. Vi
avvaktar hans offert innan arbetet fortsätter. Kostnaden för att bygga,
underhålla och driva nya tee måste vara rimlig.
Efter Pierres besök beslutades att bunkern på nian skulle stängas hela
juli. Trots att bunkern varit stängd har det landat bollar på altanen och
runt klubbhuset. Bunkern är fortsatt stängd till 17 augusti. Sara får i
uppdrag att titta på alternativ med nät.
Pierre berömde vår bana och tyckte den höll en hög kvalité.

§ 75

50/50 projekt
LGK jobbar mot världens bästa golf för alla. Det är fler juniorer på
banan i år. Det är viktigt att även få ut flickorna på banan. Vi har haft
ett fysiskt möte i juli. Nästa möte är planerat till september.

§ 76

Biltrafik
Det är mycket biltrafik ned till klubbhuset. En skylt där det står
”Undvik onödig trafik” kommer sättas upp vid vägen ned till
klubbhuset.

§ 77

Klubbchefens rapport
Medlemsundersökning- Vi har sänkt oss några punkter mot tidigare,
dock får vi fortfarande väldigt bra resultat. Det som bl. a drar ned
betyget är utbud/öppettider på café, bunkrar samt områden kring
klubbhuset.
Rangeområde- Det märks att det är fler som använder området.
Bollarna har tagit slut några gånger, det ligger mer skräp och det blir
lite trångt bakom platserna.
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Café- Ica har meddelat att de är kvar säsongen 2020 men vill inte
förlänga kontraktet 2021.
Personal – Under sommaren har vi haft avstämning och personalmöte
en gång i veckan med samtlig personal. Arbetet har gått bra trots
mycket beläggning på banan. När högsäsongen är över kommer det
läggas mer arbete på förbättringsarbete. Några områden som kräver
arbete är dammar, övningsområden, befintliga tee.
Det har varit slut på bollar vid några tillfällen under högsäsong. Det
beror på att bollplockaren inte riktigt hinner med samt att det är
mycket bollar som hamnar utanför rangeområdet. Vi har haft en kväll
då det plockades in ca 6000 bollar. Till nästa säsong tittar vi på
åtgärder för att minimera utslagna bollar, röja i terrängen för att
lättare kunna plocka in bollar samt ha fler ”plockkvällar”.
Medlemsrekrytering- Juniorprojektet fortsätter och nästa steg är att
även försöka bjuda in föräldrarna till aktiviteter. Samt att få alla att
göra färdigt sina gröna kort och komma ut på banan.
Vi har haft mycket människor på vårt område i år. Det är mycket
roligt men det kräver mer av oss som klubb. Fortsätter denna positiva
utveckling krävs det att vi blir tydligare i hur det fungerar här samt att
vi skapar flöden och former för våra övningsområden så att allt
fungerar när både gäster, medlemmar och kursdeltagare ska samsas på
våra ytor. Sara sätter samman en grupp som tar fram ett förslag till
hur vi kan förbättra området.
Korthålsbana- Det finns önskemål från medlemmar om en
korthålsbana på övningsområdet. Det skulle avlasta övningsområdet
och banan samt underlätta för PRO vid kurser. En korthålsbana skulle
kunna användas i stort sett hela året om man bygger med konstgräs.
Vi har varit i kontakt med KSAB för att börja titta på ett
kostnadsförslag.

§ 78

Gustavs rapport
Gustav Adell som är PRO på vår klubb har upplevt den ökade
andelen besökare på vår klubb. Det gör att till nästa säsong underlättar
det för honom om vi kan strukturera upp övningsområden på ett bättre
sätt. Hans förslag är:
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Staket runt puttinggreen
Ingång till Padel från bortre sidan.
Grästee som endast är öppet vid vissa tillfällen
Banvärd under högsäsong
Gummimatta el dyl runt nya rangeplatserna
Mindre biltrafik under högsäsong förbi puttinggreen.
Lusthuset flyttas upp till minigolfbanan.
§ 79

Övrigt
Diskussion runt hur bokning ska göras. Vi har idag en mycket generös
hållning runt bokning med få begränsningar. Det är viktigt att man
ankomstregistrerar sig och avbokar i tid för att detta ska fungera.
Bunkrarna upplevs hårda och ibland står det vatten i dem. Anders
kommer fylla på med mer sand. Styrelsen föreslår att annan sand tex
stridsand används på prov i tvåans bunker.
LGK planerar för att kunna genomföra städdag i höst.
Sponsorskylten kommer att flyttas i september.
Diskussion om våra rutiner när nya golfare ska få gå ut på banan. Idag
får man gå ut på banan när man har gjort godkänt spelprov. Sara
skriver en rutin på vad man ska tänka på som fadder.
Avståndsmarkeringarna är dåliga och ska successivt bytas ut mot
andra.

Svante Gustafson
Ordförande

Johan Grevelius
Justeringsperson

Sara Stenbeck
Sekreterare
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