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!
Protokoll från Årsmöte Höst den 27 november 2014!
!
Plats:             Ljungbyheds Gk klubbhus   
Protokollet omfattar § 1 - § 11                         !
                       !
Tid:               19.00!
!
Närvarande: 44 medlemmar med rösträtt.!
       !

Mötets öppnande.!
Klubbens ordförande Thomas Anderberg förklarade mötet för öppnat och 
hälsade alla välkomna och att det var roligt att så många medlemmar hade 
hörsammat kallelsen. !
!

§ 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.!
(bifogas protokollet )!
!

§ 3                 Fråga om årsmötet behörigen utlysts.!
Mötes 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 Sune Persson och Hans Pommer.!
 !

§ 6                 Fastställande av antalet ledamöter kommande verksamhetsår.!
                      7 stycken ordinarie och 2 suppleanter. Fastställdes av mötet.!
                        !
§ 7                 Ekonomi och verksamhetsplan.!
                      7.1 Verksamhetsplan 2015. Mötesordförande konstaterade att denna!
                            delats ut till alla deltagare. Klubbens ordförande Thomas A kommenterade 
                            denna och informerade bl.a. om att inga läger är planerade i dagsläget då 
                            uthyrningsverksamheten på Ljungbyhed Park avvaktar en ev. kommande 



                            flyktingmottagning på området. Inget beslut  finns ännu. Positivt för klubben 
                            är att restaurangen med Nathja B nu är i gång under hela året. Informerade 
                            om de planerade samarbeten med Perstorp och Lydinge. Mötet fick 
                           möjlighet att ställa frågor. Efter detta godkände mötet verksam-!
                           hetsplanen för 2015.!

 
 7.2 Budget för 2015. Kassören Inger E redogjorde för denna och !
      stora poster för klubben är avgifterna för GIT, skötseln av banan och till 
      Svenska golfförbundet. Överfört grönytebidraget till Golfservice AB. 
      Golfhäftet kommer man också att ingå i 2015 och Sydpoolen. 
      Inger E poängterade för mötet att klubbens ekonomi är god och i balans 
       inför 2015.  
      Resultaträkningen visar ett litet plus för 2015.!
    !
7.3 Årsavgifterna för 2015. Inger E redogjorde för dessa och!
      att det i snitt är en höjning för de flesta medlemskategorierna med 300:-. 
      Medlemsavgiften till klubben är 300:- Spelrätt 4500:- för 
      fullvärdigt medlemskap år 2015=4800:- totalt.!
 
7.4 Fastställelse av årsavgifter och budget för 2015. Budgeten!
      godkändes och förslaget till årsavgifter godkändes av mötet!
                                                                                                                      !

      § 8           8.1 Val av klubbens ordförande för 2015 (ett år). Mötet valde!
                            Göran Sjöblom efter avgående Thomas Anderberg.!
                      8.2 Val av tre ledamöter att ingå i styrelsen 2015. Möte valde Berith Svensson, 
                             omval, på två år, Birgitta Söderlund, omval, på två år och nyval av 
                             Marianne Backlund Nilsson också på två år. Kvarstår på ett år, 
                             Göran Svensson, Karl-Olof Lööw och Inger Ekstrand. 
                            !
                      8.3 Val av två suppleanter för en tid av ett år. Mötet valde Hans Viebke och 
                            Christel Persson, nyval, i nämnd turordning!
                      
                      8.4 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. Mötet!
                            omvalde Mona Losell och Gunilla Lundström. Som!
                            revisorsuppleant omvaldes Lena Tebring.!
                      
                       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, Bankommittén Dag!
                            Fåhraeus och Medlemskommittén Joacim Pettersson!
                        
                         8.6 Val av två ledamöter till valberedningen på ett år. Mötet valde Evie!
                            Andersson, omval och nyval av Sven-Harald Nilsson !
                       
                       8.7 Val av ombud till GDF-möte. Styrelsen utser denna person.!
!
§9                 Förslag/motioner.!
                     Motion hade inkommit från Hans Pommer som handlade om ett mervärde för 

fullvärdigt medlemskap. Motionären vill att klubben inleder ett samarbete med 
Lydinge och Perstorp om fritt spel på dessa två banor, alternativt till en låg 
kostnad. Styrelsen har tidigare bifallit förslaget och mötet hade samma 
uppfattning att styrelsen fortsatt arbetar vidare med detta förslag. Thomas A 
informerade om att både Perstorp och Lydinge ställer sig positiva till förslaget 
efter att ha haft kontakt med dessa klubbar. !



!
§10               Övriga frågor 
                      Susanne Matsson frågade om den fortsatta skötseln av banan med GML: 
                     GML är villiga att teckna nytt treårigt alternativt tvåårigt avtal. Slutförhandling 

pågår med berörda parter. Daniel Nordh redogjorde för deras planer för 
framtiden och det ser mycket positivt ut med fler golfbanor i Skåne som ev. 
tecknar avtal med GML. Thomas A informerade om att han och Teddy M under 
torsdagen hade träffat en bankonsulent från Skånes GDF om planerna på att 
omarbeta övningsområdet till en korthålls-bana. 

                      Före mötets avslutande passade den sittande styrelsen på att avtacka 
avgående ordförande, styrelseledamot och suppleant med en blomsterkvast 
och påminde om att en mer officiell avtackning sker på Års-möte Vår. 

               !
  §11               Mötets avslutande.!
                     Mötesordförande Håkan Svensson tackade klubbens ordförande och den 

sittande styrelsen för deras engagemang och uppoffrande arbete under året.!
                      Inger E tackade alla klubbens frivilliga/idiella krafter för deras engagemang 

under året och det hade varit svårt utan deras insatser att ro allt i land bl.a. 
restaurangens drift fram till sommaren och arbetet runt klubbhuset och 
städningen av klubbhuset, driving-rangen m. m..!

                      Mötesordförande lämnade sedan ordet till Thomas A som tackade Håkan S, 
alla som kommit till mötet och välkomnade den nya ordförande Göran Sjöblom 
och önskade honom lycka till med arbetet. Därefter förklarade han mötet för 
avslutat.!

!
                       Vid protokollet 2014-11-29  !
!
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Karl-Olof Lööw                          Håkan Svensson       !
Sekreterare                               Mötesordförande        !
!
                                      Justeras!
Sune Persson                                         Hans Pommer !
Sune Persson                                         Hans Pommer!


