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Plats Klubbhuset                                 Protokollet omfattar § 56 - 68 
Tid 18.00-21.15  

Närvarande Thomas Anderberg (TA), Ann-Eva Åberg (A-E), Karl-Olof Lööw (Otta), Ulf Jönsson(UJ), 
Åsa Hjelm-Berg (ÅHB), Rickard Lindsjö (RL) viss del av tiden och Marie Madsen (MM).  

Ej närvarande Teddy Melén (ersätts vid detta möte av 1:e suppleant Åsa Hjelm-Berg) samt Rickard 
Lindsjö viss del av tiden (ersätts då av 2:e suppleant Marie Madsen). 

§ 56 Mötets öppnande 
                     TA hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
§ 57 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes UJ. 
 
§ 58           Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes.  
                                                

§ 59 Föregående protokoll 22/5 
Det saknas fortfarande en nyckel från avgående ledamöter i TK.  
SGF tävlingens intäkter (ca 20 000 kr minus domarkostnader enligt RL) utbetalas troligen 
i augusti. 

 
§ 60 Kommittéer      

Herrkommittén: resultat från seriespel finns att läsa på hemsidan. 
 
Bankommittén: rapporterar problem med GML/skötsel av banan.  
GML har meddelat att de kompenserar genom att bespruta klövern gratis.  
 
Tord Larsson och RL har inspekterat banan vilket resulterade i ca 15 punkter att ta upp 
med GML. Tord Larsson sänder över dessa anmärkningar till GML idag, den 12/6.                     
RL återkommer med besked till styrelsen när GML svarat. Enligt beslut i höstas ska 
fairway breddas och det ska enbart finnas en semiruff på 40 mm meddelar RL.  
 
Övriga kommittéer: inget att rapportera. 
 
Ny tävlingskommitté behöver tillsättas för att kunna påbörja planering för 2018. Frågan 
väcks framöver. 

 
§ 61 Tävlingsprogrammet                     

� Den 29/5 var det tävlingssamordningsmöte. Tävlingsledare och medhjälpare 
är tillsatta på resterande tävlingar. Styrelsen ansvarar för lottning, publicering 
av startlistor samt utskrift av scorekort inför varje tävling. RL kommer därför 
att utbilda styrelseledamöterna i GIT den 2/7 kl.15.00-17.00. 
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� Eftersom det saknas sponsor till 2-dagarstävlingen den 5/8-6/8 beslutar 
styrelsen att stryka den ur tävlingsprogrammet. RL tar bort denna i GIT. 

 
� RL väntar på svar och återkommer med besked angående sponsor nr 2 till Connys                 

tour final den 16/9. 
 

� MM och Otta ges i uppdrag att hitta sponsorer till juniortävlingen den 17/7.  
 

� Samtliga i styrelsen arbetar vidare med att hitta sponsorer/priser till 
avslutningstävlingen. 

 
� Sponsorgolfen blir den 22/9 kl.11.30. A-E ges i uppdrag att ta hand om 

inbjudan och program till denna dag. 
                                                              

� Styrelsen beslutar att följande gäller tills vidare: herrar 75+ få välja att spela 
från valfri tee på våra klubbtävlingar (RL reserverar sig mot beslutet). 

 
� Otta meddelar att 19 är anmälda till triangelmatchen den 20/6.              

 
§ 62 Hemsidan                                               

Fungera bra, inget att rapportera. 

§ 63 Avtal golfkrogen                                                                                                                                         
 Golfkrogens avtal fortsätter som tidigare. 
 
§ 64 Samarbetsavtal andra golfklubbar 

ÅHB meddelar att vi har samarbetsavtal med 3 klubbar. 
 

§ 65 Receptionen 
TA meddelar att programvaran för betalfunktion i golfterminalen är åtgärdad. 

 Arbete pågår med receptionens bemanning. 
 
§ 66 Medlemmar/ekonomi 

A-E och UJ informerar om aktuellt medlemsstatus samt balans/resultatrapport. Vi följer 
årets budget, men det finns likviditetsproblem från föregående år som påverkar årets 
ekonomi. Det beror på att inbetalda medlems- och spelrättavgifter som gjorts före den 
31/12-2016 har använts till 2016 års räkningar.  
 
TA gör förslag på kallelse till medlemsmöte (preliminärt den 24/8) angående stadgar och 
ekonomi. 
 
ÅHB informerar om de försäkringar som klubben har i dagsläget. A-E och ÅHB 
undersöker olika alternativ gällande försäkringar tills det är dags att förnya dessa. 
 
Den 26/6 kl.18.00 ska styrelsen träffas för att diskutera marknadsföring/strategier för 
att få in fler medlemmar och greenfeegäster. 
 

§ 67 Övriga frågor                                                                                                                               
 Golfveckans kringaktiviteter är godkända av styrelsen och kommer att anslås framöver.  
 

Erbjudande om en ny ”Baja-Maja” som gjuts fast accepteras. Omkostnaderna tar GML 
hand om. Otta ges mandat att arbeta vidare med detta. 

 
Beslutas att greenfeegäster med hcp 36+ får spela på vardagar samt på helger från 
kl.15.00. A-E ansvarar för att detta kommer ut på hemsidan via Ann C. 
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Boendepartners följs upp framöver. 

 
TA informerar från ordförandemötet i Barsebäck.                         

 
§ 68 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade närvarande och Ann-Eva för gott fika samt förklarade mötet 
avslutat. Nästa möte blir den 26 juni kl.18.00. 
 
Ljungbyhed 2017-06-12 

                       Vid protokollet 
 
 

Marie Madsen 
Marie Madsen 
 
 
                                              Justeras 
                    
                                              
Thomas Anderberg          Ulf Jönsson 
 Thomas Anderberg         Ulf Jönsson 


