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Plats Klubbhuset                                 Protokollet omfattar § 69 - 80 
Tid 18.00-20.30 

Närvarande Thomas Anderberg (TA), Ann-Eva Åberg (A-E), Ulf Jönsson(UJ), Rickard Lindsjö (RL) och 
Marie Madsen (MM).  

Ej närvarande Karl-Olof Lööw (ersätts vid detta möte av 2:e suppleant Marie Madsen), Åsa Hjelm-Berg 
och Teddy Melén. 

 

§ 69 Mötets öppnande 
                     TA hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
 
§ 70 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes UJ. 
 

 
§ 71          Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
  
                                                

§ 72 Föregående protokoll 12/6-2017 
 Samtliga nycklar är återlämnade från ledamöter i avgående TK. 
 

Tord Larsson (bankommittén) har meddelat att ruffklippningen ej fungerar fullt ut och 
att besprutning av klöver ej gjorts. RL kontaktar Tord Larsson för att lyfta frågan om hur 
GML då ska kompensera oss (eftersom den utlovade klöverbesprutningen ej gjorts).  
 
Skötsel av övningsområdet diskuteras och detta är något som medlemmarna får tycka 
till om vid medlemsmötet. Kan området användas mer av t ex golfpro? TA lyfter denna 
fråga med Teddy Melén. 
 

 
§ 73 Golfkrogen      

Nathja meddelar att hon är nöjd med golfveckan. Kommentarer och förslag kommer 
framöver. 
 

 
§ 74 Genomgång av golfveckan    

Juniortävling: 9 deltagare varav 2 hemmaspelare. Tävlingen blev mycket uppskattad av 
juniorerna. 
 
The Old Course: 65 startande (75 förra året). Övningsområdet är ej i så bra skick för denna tävling 
(t ex dålig green på gamla hål 8). 
 



 

 

Yllefabrikens shoot-out: 76 startande (85 förra året).                                                                  2(3) 
  
Colorama 9+9+9: totalt 92 startande (122 förra året). Spelformen ok. 
 
Ögonfröjd: 75 startande (84 förra året). 

                            
GML partävling: 88 startande (92 förra året). 
 
Avslutningstävling, 4-mannalag: 96 startande (80 förra året).                                                         

              
Totalt 501 startande under veckan jämfört med 2016 då det var det 538 personer.  
 
Årets golfvecka inbringade 49586 kr i nettovinst. 
 
 

§ 75 Tävlingskommitté        
Ny tävlingskommitté behöver tillsättas. UJ utses till sammankallande och fyra 
namngivna personer kommer att tillfrågas av MM till nästa styrelsemöte. 
 
Genomgång av återstående tävlingar: 

 Connys tour final (16/9) utgår. 

 Sponsor behövs till Gåsaslaget den 7/10. MM kontaktar Otta som ges i uppdrag 
att fråga Hemköp i Ljungbyhed om de kan sponsra tävlingen. 
 

§ 76 Tävlingsbestämmelser 
 En enig styrelse beslutar att deltagare får köra/åka golfbil på våra klubbtävlingar utan 

läkarintyg. Detta beslut gäller ej på distrikts- eller förbundstävlingar. 
 
 
§ 77 Receptionen 

Bemanning behövs under helger och semesterperioder. TA tillfrågar Otta om han kan ta 
hand om klubbtelefonen. 
 
 

§ 78 Ekonomi 
A-E redovisar status för ekonomin och rapporterar att det tillkommit 13 nya medlemmar 
i juli. 
 
Sommarerbjudande om rabatterat medlemskap förlängs tom 31/8. RL gör ett 
Facebookinlägg om detta som vi ska sprida. TA ordnar annons i Lokaltidningen och 
Söderåsjournalen om erbjudandet. 
 

 
§ 79 Övriga frågor                                                                                                                               

Klubben kommer att sälja lotter på marknaden i Ljungbyhed den 18/8-19/8. A-E ordnar 
lotter, priser samt gör utskick om vem som kan bemanna lotteriboden. 
 
TFHS har öppet hus den 26/8 och klubben kommer att ha en monter där som A-E, MM 
och UJ bemannar. A-E ordnar en broschyr och MM gör ett bildspel med foto från 
golfbanan till denna dag.  
 
Juniorrekrytering lyfts vid nästa styrelsemöte. 
 

 



 

 

§ 80 Mötet avslutas                                 3(3) 
Ordföranden tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.                                                       
Nästa möte blir den 14 augusti kl.18.00. 
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