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Plats Klubbhuset                                 Protokollet omfattar § 11-23   
Tid 18.00–21.15  
 

Närvarande Thomas Anderberg, Ann-Eva Åberg, Ulf Jönsson, Karl-Olof Lööw, Rickard Lindsjö, 
Åsa Hjelm-Berg, Teddy Melén samt Marie Madsen.                                                              

Ej närvarande –  

          

§ 11 Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Anderberg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   

 
§ 12 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Åsa Hjelm-Berg. 
 
§ 13           Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes.  
  
§ 14           Föregående protokoll från 13/3-2017 

§ 5  
Rickard Lindsjö fick i uppdrag att ta fram ett referat från SGF:s vårmöte eftersom han ej 
kunde närvara vid detta. Karl-Olof Lööw rapporterade från Söderåsens näringslivsträff. 
Vi står på deras sändlista och får därmed information när det är någon aktivitet på gång. 
 
§ 6  
Arbetet med stadgarna kommer att ske framöver. 
 
§ 7  
Thomas Anderberg rapporterade att avtalet med PEAB är klart samt att avtal för 
klubbhuset ska stå på golfklubben (eftersom avtalet med Golfkrogen är kopplat till 
detta). 
 
§ 8  
Ann-Eva Åberg rapporterade att bokföringen numera finns överlagt i ett enda system 
vilket ger klubben en besparing på ca 22-23 000 kr/år. 
 
Rickard Lindsjö informerade om att uppgifterna på Golfonline är uppdaterade enligt 
förra styrelsen önskemål och att hans arbete med en ”banner” på vår hemsida 
fortsätter. 

 
§ 9  
Ann-Eva Åberg, Karl-Olof Lööw och Ingegerd Jansson har full behörighet i GIT. 
Medlemskap i Ljungbyheds Köpmannaförening är klart. 
 
Föregående protokoll läggs därmed till handlingarna.  



 

 

                                                                                                                              2(3) 
§ 15 Kommittéer 

Det finns ingen medlemskommitté i nuläget. Rickard Lindsjö ska kontakta Joacim 
Pettersson om han vill fortsätta med afterwork-golfen. 
 
Det finns ett behov av faddrar till nybörjare och Teddy Melén kommer att anslå detta i 
klubbhuset. 
 
Thomas Anderberg kommer att fråga vidare när det gäller fler medlemmar till 
marknadskommittén. 
 

§ 16        GML-möte 12/4-2017 
Thomas Anderberg och Tord Larsson kommer att delta på mötet med GML. TA lyfter då 
skötselavtalet, vit tee, vilka villkor som gäller för GML-anställdas spel på banan samt 
hjälp med bevattningssystemet. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

§ 17 Klubbtidningen 
Thomas Anderberg rapporterade att det finns annonsörer så att det täcker kostnaderna 
för tidningen. Deadline för artiklar är den 15/4 och årets första nummer kommer ut i 
maj. 

 
§ 18 Avtal boende/greenfee/sponsorpaket mm. 

Boendepartners som har avtal med oss ska ge gästerna en voucher (som tas med till 
golfklubben) för att kunna fakturera greenfeeavgiften på 300 kr.  
 
Rickard Lindsjö fick i uppdrag att kontrollera hemsidorna hos våra boendepartners (t ex 
Röstånga gästis, Pensionat Söderåsen, Hotell Erikslund m.fl.) 
 
Karl-Olof Lööw fick i uppdrag att kontakta Ann Christensson för revidering av 
boendepartners på vår hemsida.  
   

§ 19 Samarbetsavtal andra golfklubbar 
Tidigare år har det funnits utbyte mellan golfklubbar där styrelsemedlemmar fått spela 
på varandras banor. Hans Viebke kommer att se över detta och kontaktar klubbarna.  
 

§ 20        Tävlingsprogram      
Årets tävlingsprogram är klart och inkluderar KM över 27 hål på en dag (i augusti). 
Rickard Lindsjö meddelade att det till KM endast kommer att finnas anmälningslista till 
dam- och herrklass. Om 4 eller fler anmält sig inom samma åldersgrupp kommer denna 
åldersklass att bli av.  
 
Vidare rapporterade Rickard följande statistik: 

- 2015 var 42 personer anmälda till KM (10 damer och 17 herrar) 
övriga enbart i åldersklasserna. 

- 2016 var 32 personer anmälda till KM (9 damer och 17 herrar) övriga 
enbart i åldersklasserna. 

- 2016 startade i snitt 66 personer/tävling. 
 

Tävlingssponsoravtalet lästes upp för mötet och Rickard Lindsjö meddelade att nu är i 
princip alla sponsorer till tävlingarna klara. 
 
Startavgift för tävling är 100 kr och 20 kr av denna avgift kan användas till prisbord vid 
behov.  Alla tävlingsintäkter ska redovisas efter avslutad tävling till Ann-Eva Åberg som 
är ekonomiansvarig.  
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§ 21      Medlemmar/ekonomi     

Thomas Anderberg informerade om att de som köpt årsgreenfee för 1500 kr ej ska vara 
knutna till medlemskap i golfklubben. Karl-Olof Lööw ges i uppdrag att kontakta tidigare 
köpare av årsgreenfee för att höra om de vill förnya denna i år. 
 
Ann-Eva Åberg kommer att kontakta Åsa Hjelm-Berg och Marie Madsen för hjälp med 
genomgång av medlemsförteckningen. En specificerad medlemsstatistik och ekonomisk 
ställning lämnas vid nästa styrelsemöte. 

 
§ 22  Övriga frågor 

- Thomas Anderberg och Karl-Olof Lööw ombesörjer avtackning av föregående 
styrelse med greenfeecheckar. 

- 2400 st bollar är inköpta till rangen. Det behövs även 20 st stålkorgar och Karl-Olof 
Lööw ges i uppdrag att inhämta prisuppgifter och att köpa in dessa från det företag 
som lämnar bäst pris. 

- Golf 3000 i Helsingborg ska skicka avtalsförslag till Karl-Olof Lööw. 
- Stort tack till de 40 som deltog på arbetsdagen den 1/4! 
- Klubben är engagerad i ”Påsk i parken” på skärtorsdagen. 
- Styrelsen beslutade att ”Golfens dag” inte är intressant för oss. 
- Golfkrogen håller endast öppet långfredagen. Styrelsen försöker bemanna 

receptionen under påskhelgen. 
- Mötet konstaterade att det är svårt med bemanning i receptionen, framför allt på 

helgerna. Det är viktigt att golfterminalen fungerar när det inte finns en öppen 
reception. Styrelsen beslutar att Ann-Eva Åberg ska öppna ett swishkonto (som 
back-up) så att gäster kan skicka sin greenfeeavgift dit om golfterminalen inte skulle 
fungera. Scorekort ska även finnas tillgängliga vid receptionsdisken. 

- Banguide i original överlämnas till Rickard Lindsjö för kopiering till SGF:s kommande 
damtävling. 

- Thomas Anderberg ges i uppdrag att ta fram pris för tömning av restavfallstunna 
varannan vecka. 

- Karl-Olof Lööw ges i uppdrag att få prisuppgift för stöldram till TV i restaurangen. 
- Ulf Jönsson lyfte fram den viktiga frågan: - Hur får vi en hållbar utveckling och 

tillväxt i klubben för att överleva? Denna fråga lyfts vid nästa möte. 
 
§ 23                  Mötet avslutas 

Ordföranden tackade närvarande ledamöter och förklarade mötet avslutat. Nästa möte 
blir den 8 maj.   
 
Ljungbyhed 2017-04-10 

                       Vid protokollet 
 
Marie Madsen                          
Marie Madsen 

 
 
 
                                            Justeras 
                    
                                              
Thomas Anderberg  Åsa Hjelm-Berg 
Thomas Anderberg        Åsa Hjelm-Berg  


