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Plats:             Ljungbyhed Park Hotell   Protokollet omfattar § 1 - § 11                          
                       Cirrus 
 
Tid: 19.00 

Närvarande:  45 medlemmar med rösträtt.  
      

Mötets öppnande. 
Klubbens ordförande Thomas Anderberg förklarade mötet öppnat och hälsade 
alla välkomna och speciellt  Peter Svallin och Peter Jonsson . GML-golfservice. 
 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Håkan Svensson valdes till ordförande för mötet och Karl-Olof Lööw till 
sekreterare för detsamma. 

 
§ 2 Fastställande av röstlängd 

Mötet beslutade att den lista som sändes runt, och på vilken alla närvarande 
medlemmar antecknade sig, skall gälla som röstlängd. ( Bif. protokollet ) 
 

§ 3 Fråga om årsmötet behörigen utlysts. 
Klubbens ordförande redogjorde för när och hur kallelse till årsmötet skickats 
ut. Årsmötet konstaterade att kallelse skett enligt stadgarna. 

 
§ 4 Fastställande av dagordning. 

Den dagordning som förelåg i de distribuerade årsmöteshandlingarna 
godkändes. 

 
§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

Till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll och att vid behov vara 
rösträknare föreslogs och valdes Birgitta Söderlund och Kenneth Hjelm. 
  

§ 6  Fastställande av antalet ledamöter kommande verksamhetsår. 
                      7 stycken ordinarie och 2 suppleanter. Fastställdes av mötet. 
                         
§ 7 Ekonomi och verksamhetsplan. 
 7.1 Mötesordförande konstaterade att verksamhetsplanen för GK delats ut till 

alla deltagare. Mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor till styrelsens 
verksamhetsplan. Efter detta godkände mötet verksamhetsplanen för 2014. 
  
7.2 Budget för 2014. Kassören Inger E redogjorde för denna och en höjning av 
årsavgifterna 2014. Ganska lik budget som för 2013. Stora poster för klubben 
är avgifterna för GIT och till Svenska golfförbundet. 
Den preliminära resultaträkningen visar ett litet plus för 2014. Ekonomin för 
klubben är god. 
7.3 Årsavgifterna för 2014. Ordf. Thomas A redogjorde för dessa och att  
den del som tillfaller klubben i år varit 350:- för de flesta medlemskategorier, 
men kommer under 2014 att reduceras till 300:- 
 
7.4 Fastställa årsavgifter och budget för 2014.  Förslaget godkändes inte av 
mötet, utan detta ville höja för vardagsmedlemmarna till 3700:- då detta är en 
mer rättvis höjning procentuellt för alla  medlemskategorier. Mötet beslutade att 
det skulle vara 3700:- för vardagsmedlemmar 2014. 
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      § 8           8.1 Val av klubbens ordförande för 2014 (ett år). Mötet omvalde Thomas 

Anderberg. 
                      8.2 Val av tre ledamöter att ingå i styrelsen 2014. Möte omvalde Karl-Olof 

Lööw, Göran Svensson och Inger Ekstrand på två år.  
                      8.3 Val av två suppleanter för en tid av ett år. Mötet valde Hans-Åke Larsson 

och Marianne Backlund Nilsson i nämnd turordning, omval av båda. 
                      8.4 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. Mötet omvalde 
                      Mona Losell och omval av Gunilla Lundström. Som revisorsuppleant valdes                      

Lena Tebring, omval.  
                      8.5 Utseende av kommittéordförande på ett år. Mötet utsåg följande till 

ordförande för respektive kommitté: Tävlingskommittén, Ingegerd Jansson, 
                      Damkommittén Ann Christensson, Herrkommittén Karl-Olof Lööw, 

Juniorkommittén Marcus Losell, Medlemskommittén fanns ingen kandidat utan 
mötet förslog att det skulle tagas fram förslag till att väljas på Års-möte Vår.  

                      Styrelsen vill att man inför en ny kommitté 2014: Marknadskommitté på 4 
personer. Möte biföll förslaget: 

                      8.6 Val av två ledamöter till valberedningen på ett år. Mötet valde Evie 
Andersson och hänsköt valet av en kandidat till att väljas på Års-möte Vår  . 

                      8.7 Val av ombud till GDF-möte. Styrelsen utser denna person. 
§9                 Förslag/motioner.  
                     Motion hade inkommit från Mickel Jönsson om att starta på  hål nr:1 udda 

veckor och jämna veckor på hål nr: 10, vidare ville motionären att markeringar 
för vad green-flaggan står. Styrelsens svar: Man hänskjuter till GML-golfsport 
att svara på detta vid Års-möte Vår. 

 
§10               Övriga frågor.  
                     TK ordförande: Ingegerd J utdelade pris i Tävlingsbarometern, en ny tävling 

som infördes under 2013, denna vanns av Lars Robertsson som erhöll ett 
presentkort för sin fina prestation. 

                      En mötesdeltagare ville att klubben  utvecklade samarbetet med grannklubben 
Perstorp GK om att spela på dessa två banor för samma avgift för 
fullbetalande, ( 4500:- ) 2014. Spelrätt mellan Perstorp & Ljungbyhed för 1000:- 
gäller även 2014. Nytt för 2014 är: Fullbetalande medlem i en annan golfklubb 
erbjuds att för 1200:- ha en spelrätt på Ljungbyheds GK fullt ut under 2014!  

                     Information från Peter Svallin, " Otta " och Ingegerd J är att man vädjar om 
funktionärer till Nordea Masters på Bara och SM för H 45 , Klubb SM för 
klubblag och Skandia Tour under 2014 på Ljungbyhed. Anmälan om intresse till 
Ingegerd J & " Otta L under december månad. 

                      
                      Erik Hallan framförde mötesdeltagarnas stora tack till den sittande styrelsen för 

sitt uppoffrande arbete att ha genomfört det stora steget att överta driftansvaret 
för banan från PEAB och bilda ett aktiebolag, Ljungbyheds Golfservice AB, 
säsongen 2014. En stor applåd från mötesdeltagarna, värmde styrelsen.  

                      Ordförande i herrkommittén " Otta " L delade ut priser till vinnarna i matchspel 
2013 Klubban/ Skruven. Thomas Anderberg vann Klubban och Skruven vanns 

                      av Christian Holm.  
 
§11               Mötets avslutande. 
                     Mötesordförande Håkan Svensson tackade klubbens ordförande och den 

sittande styrelsen för deras engagemang och uppoffrande arbete under året.  
                      Mötesordförande lämnade sedan ordet till Thomas A som tackade alla som 

kommit till mötet och ett särskilt tack till Christel Persson för kvällens tilltugg 
utanför möteslokalen. Därefter förklarade han mötet för avslutat. 

 
                       Vid protokollet 2013-11-28   
 
Karl-Olof Lööw                                            Håkan Svensson 
Karl-Olof Lööw                          Håkan Svensson        
Sekreterare                               Mötesordförande         
 
                                      Justeras      
Birgitta Söderlund                                        Kenneth Hjelm 
Birgitta Söderlund                                        Kenneth Hjelm 


