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Plats 7/5: Ågatan, mötet återupptas 8/5 i klubbhuset                   Protokollet omfattar § 25-34 
Tid 7/5: kl. 18.00-23.00, mötet återupptas 8/5 kl.20.30-21.30 

Närvarande 7/5: Mikael Sejrbo från DIRMA kl.18.30-19.00, Karl-Olof Lööw (KOL), Ann-Eva Åberg (A-
E), Rickard Lindsjö (RL), Carina Nilsson (CN), Peter Timischl (PT), Ulf Jönsson (UJ), Åsa 
Hjelm-Berg (ÅHB) och Marie Augustsson (MA).  

 8/5: Ann-Eva Åberg (A-E), Rickard Lindsjö (RL), Carina Nilsson (CN), Peter Timischl (PT), 
Ulf Jönsson (UJ), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB) och Marie Augustsson (MA). 

Ej närvarande 7/5: Teddy Melén ersätts av 1:e suppleant ÅHB.                                                                          
8/5: Karl-Olof Lööw ersätts av 1:e suppleant ÅHB, Teddy Melén ersätts av 2:e suppleant 
MA.      

                                                                                           

§ 25 Mötets öppnande 
KOL hälsade välkomna samt förklarade mötet för öppnat.   

 
 
§ 26 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes ÅHB. 
 
 
§ 27        Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
 
§ 28 Föregående protokoll 3/4-2018 och Bolagsstämman 25/4-2018 

 
� PT har kontakt och återkommer i ärendet gällande Evry serviceavtal för golfterminalen. 

 
� Nya utslagsmattor är inköpta och finns på rangen. 

 
� Nya greenflaggor (sponsrade av Erby AB) är uppsatta. 

 
� A-E har lagt till ändringsdatum på stadgarna. 

 
� KOL har lämnat in ansökan gällande föreningsstöd och vi avvaktar svar på detta. 

 
� ÅHB meddelar berörda angående utbyte med andra golfklubbar för förtroendevalda.  

 
� Lokala regler är inskickade till Skånes golfförbund meddelar RL. 

 
� Diskussion angående junioravgifter, alla är överens om att vi måste få in fler juniorer. 

Styrelsen gör bedömningen, enligt stadgarna, att avgifterna ska ses över till höstens 
årsmöte. Beslutas därmed att junioravgiften är oförändrad 2018 (CN reserverar sig), 
men att alla juniorer ska ha fri tillgång till rangebollar året ut. KOL meddelar MAK och 
TM inför prova-på-golf-dagen den 12 maj. 
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� PT  har en text till hemsidan om när klubbhuset används av externa aktörer.                              

 
� En enig styrelse beslutar att ge ÅHB i uppdrag att teckna ansvarsförsäkring för 

styrelsen (sammankopplad styrelse i GK och LGS AB) from 1/6-2018. Denna försäkring 
passar vår verksamhet bättre jämfört med tidigare försäkring.  ÅHB ges även i uppdrag 
att säga upp befintlig försäkring hos Swedbank. 
 

� Betongsuggorna vid hål 14 (vägen) är flyttade så att bilar inte kan köra in meddelar 
KOL. 
 

� RL planerar att åka till vår samarbetsklubb Brönby GK framöver och bjuder då in deras 
styrelse till oss för lunch och spel. 
 

� Återupptagande av bolagsstämman sker den 14 juni kl.19.00 i klubbhuset. Styrelsen 
samlas kl.18.00 denna dag. KOL sänder ut kallelse till medlemmarna med information 
om att mötet återupptas from § 6 enligt tidigare dagordning. Planering enligt nedan: 

- A-E kommer att besvara de frågor som kvarstår sedan föregående stämma den 25/4. 
- MA gör deltagarlista. 
- A-E sänder övriga handlingar som ska kopieras till MA senast 5/6. 

     
Föregående protokoll godkänns därmed och läggs till handlingarna. 

 
 
§ 29 Inkomna skrivelser  

Beslutas att ingå avtal med Mikael Sejrbo/DIRMA för att kostnadsfritt kunna tjäna in 
pengar till klubben. Vi får informationstext av honom om hur vi kommer igång. Denna 
information vidaresänds därefter till klubbens medlemmar via mail och via Facebook. 
Alla medlemmar, anhöriga, vänner och bekanta kan registrera sig! Vårt mål är att 100 
personer registrerar sig och gynnar klubben. 

 
Mikael Sejrbo kommer att finnas på klubben tisdagen den 17 juli kl.13.00-ca 17.00  på 
golfveckan för att visa medlemmarna hur de loggar in och använder DIRMA.  

 
 
§ 30 Medlemmar och ekonomi 

I nuläget ligger vi i fas med betalningarna och följer årets budget (budget ska lyftas vid 
varje styrelsemöte). Sponsorintäkterna har inkommit och glädjande är att vi har 20 000 
kr mer i greenfeeintäkter i dagsläget jämfört med föregående år. 

  
 A-E presenterar medlemsantalet (totalt 285 aktiva medlemmar): 
 164 fullvärdiga medlemmar 
 24 vardagsmedlemmar 
 36 nya medlemmar år 1 
 10 nya medlemmar år 2 
 2 nybörjare år 1 
 7 nybörjare år 2 
 1 GML 
 6 PEAB 
 26 greenfee medlemmar 
 6 juniorer 0-16 år 
 3 juniorer 17-21 år 
 10 passiva medlemmar 

7 PPGK 
 98 årsgreenfee 
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Det finns medlemmar som ännu inte betalat sin medlems- och årsavgift. Dessa ska 
kontaktas av A-E. 

 
ÅHB och MA bokar möte med Golfkrogen angående årets fakturor. 

 
 
§ 31 Planering enligt verksamhetsplanen                                                                                      

Beslutas att köpa in nytt kretskort till bollautomaten så att taggarna fungerar. 
Beslutas att köpa in ventiler för bevattning, bankommittén utför detta grävarbete helt 
ideellt, vilket vi är oerhört tacksamma för. 
  

                                       
§ 32 Arbetsfördelning i styrelsen 

Avlastning behövs gällande klubbtelefon, klubbmail, golfbilsuthyrning- och utlämning,  
GIT bokningar mm. behövs. Diskussion om vilken servicenivå som ska finnas för 
medlemmar och gäster. Arbetsmöte om detta behövs för att diskutera vidare. 
 
Kl. 23.00 ajourneras mötet.  

 
Mötet återupptas 8/5 kl. 20.30, MA går in som mötesordförande för återstående § 33-
34: 

 
§ 33 Övriga frågor 

Inbjudan valberedning 
KOL har bjudit in Jan Berg och övriga i valberedning till nästa styrelsemöte.  
 
Alternativa inkomstkällor  
Pantamera intäkter går att öka då vi jämför med andra klubbar. Förslag att ha öppet 
exempelvis 1 timme per vecka på klubben då alla kan komma och lämna sina tomburkar 
och petflaskor (CN erbjuder sig att sköta det i så fall). CN ges i uppdrag att arbeta vidare 
med detta.  
 
CN har sökt projektpengar till sommargolfskola för ungdomar, 10-16 år. CN kontaktar 
Jan Berg för samverkan med Sommar-Holken (fritidsgården i Ljungbyhed) samt TM för 
att boka in när sommarskolan ska gå av stapeln. Kommunen kommer att bidra med 
pengar och klubben ingår då i kommunens sommarlovsprogram. 
 
Golfveckan kring arrangemang, UJ 
Beslutas att ärendet bordläggs till nästa möte. 
 
Caravan Club, KOL 
Beslutas att ärendet bordläggs till nästa möte. 
 
Golfpaket, KOL  
Beslutas att ärendet bordläggs till nästa möte. 
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§ 34 Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.  
Nästa möte blir ett arbetsmöte den 28 maj kl.17.00-21.00 i klubbhuset. MA tar med 
fika. 
 
Ljungbyhed 2018-05-07 / 2018-05-08 
 

                       Vid protokollet 
 
 

Marie Augustsson 
Marie Augustsson 
 
 
                                                        Justeras 

 
 

                                              
Karl-Olof Lööw  Åsa Hjelm-Berg 
 Karl-Olof Lööw         Åsa Hjelm-Berg 


