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Plats Klubbhuset                                        Protokollet omfattar § 46-54 
Tid kl. 18.00-21.15 

Närvarande Karl-Olof Lööw (KOL), Ann-Eva Åberg (A-E), Rickard Lindsjö (RL), Carina Nilsson (CN),                      
Ulf Jönsson (UJ), Peter Timischl (PT), (TM), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB) och Marie Augustsson 
(MA).  

Ej närvarande Teddy Melén (TM) ersätts av 1:e suppleant ÅHB. 

                
§ 46 Mötets öppnande  

Ordförande hälsade välkomna, förklarade mötet för öppnat och tackade för 
uppvaktningen på hans jubileumsdag.   

 
§ 47 Val av justerare för mötet 

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

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 49 Föregående protokoll 4/6, 14/6 och 9/7. 
 

� ÅHB kommer att formulera några rader om friskrivning vid ev. skada/olycka 
när klubbhuset används av externa aktörer. Detta ska läggas till det dokument 
som PT tagit fram.                                      
                          

� Planeras att kontakta vår samarbetsklubb Brönby GK för en träff. 
 

� Sommargolfskolan den 14-15/6 blev lyckad och lockade 12 personer. TM får 
återkomma med uppföljning på dessa dagar. 

 
� KOL rapporterar att det blev ett trevligt möte med PEAB, ägare till banan. Nytt 

möte ska planeras in framöver.  
 

� Vi avvaktar svar på ansökan om LEADER-projektpengar. 
 

� A-E rapporterar att juniorerna har fått sina taggar med fria rangebollar.  
 

� Information om DIRMA är utskickad till medlemmarna. Demodag behövs för 
att locka fler medlemmar att delta (förslagsvis under 2-dagarstävlingen i 
oktober). 

 
� Pantamera-öppet en gång i månaden ska planeras in när KOL överlämnat 

arbetsuppgiften till CN och MA.  
 

� Vagnsbodarna är städade och inventerade av CN och MA. Golfbagar som ej 
har hyreskontrakt kommer att tas bort. Förrådsventilationen ska undersökas 
av KOL. 
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� Introduktionskort för juniorer är utdelade till Alexander Lindahl och Elias 

Losell. 
  

Föregående protokoll godkänns därmed och läggs till handlingarna. 
 

 
§ 50 Inkomna skrivelser  
 

� Inbjudan har inkommit till Klippan kommuns föreningsträff, ordförandekonferens i 
Barsebäck och till anläggningsutveckling på Söderåsens GK.  

 
� Beslutas att inte ha någon bod på Gammelmarknaden då det saknas bemanning till 

denna. 
 

� Beslutas att årsgreenfee gäller per kalenderår, dvs. från 1/1 – 31/12. Om betalning 
sker senare gäller årsgreenfee tom kalenderårets slut den 31/12. Det är viktigt att vi 
marknadsför denna i slutet och i början av året! 

 
� Husbils- och husvagnsparkering; Ann Christensson önskar svar på följande: 

- Plats finns för husbil och husvagn på andra sidan gatan till en kostnad av 100 
kr/dygn (vägbeskrivning till dessa platser finns på hemsidan). 

- Parkering förbjuden-skyltar gäller även vid drivingrangen för att klippning av 
grönytan och tömning av rangen ska kunna ske. 

- Omklädningsrummen har öppet kl.6.00-22.00. 
 
� Evry mjukvara till golfterminalen; en enig styrelse beslutar att fortsätta med Swish-

betalning och kontantbetalning då detta har fungerat. Den befintliga mjukvaran i 
golfterminalen kommer att ha kvar funktionen för ankomstanmälan och 
scorekortsutskrift. Beslutet innebär en besparing på 10.000 kr. Om 
förutsättningarna förändras ska frågan om uppdatering lyftas igen. 
 

� Beslutas att tacka nej till Lily Sheridans förfrågan om spelreklamplats på vår 
hemsida. 

 
 
§ 51 Medlemmar och ekonomi  
   

� A-E rapporterar att golfveckan inbringade 57.240 kr och 500 personer tävlade. 
 

� KOL rapporterar att Pantamera inbringat 10.000 kr och drivingrangen 27.000 kr i 
dagsläget. 

 
� A-E presenterar halvårsrapport och avstämning görs mot föregående år. Styrelsen 

konstaterar att vi ligger i fas likviditetsmässigt och att kostnader för skadegörelsen 
på banan kvarstår. ÅHB sköter skadeanmälan och har, tillsammans med KOL,  
kontakt med vår greenkeeper i detta ärende.  

 
� PT ska se över vårt elavtal inför förnyelsen av detta och A-E ska se över GML 

fakturorna. 
 

� Hela kontantkassan ska sättas in och datum för detta är bokat med Swedbank 
meddelar A-E. 

 
� Till nästa styrelsemöte ska ev. erbjudande diskuteras. 
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§ 52 Planering enligt verksamhetsplanen 
 Höstens årsmöte kommer att ske den 22/11 kl.19.00 i klubbhuset. Dagordning enligt stadgarna.  

 
KM genomfördes den 5 augusti och extra glädjande var att fyra juniorer deltog. Vi gratulerar 
våra nya klubbmästare; Alexander Lindahl junior, Monica Johansson dam och Christer Persson 
herr. Plaketter till vinnarna ska beställas av A-E och delas ut på höstårsmötet. 

 
 
§ 53 Övriga frågor 
 

� Glädjande är att receptionen bemannas av Lisa Nielsen tom september.  
 

� Justering/åtgärder för bevattning av tee och greener behövs och bunkrarna måste 
åtgärdas. KOL kallar RL, bankommittén och GML chefen Christoffer till möte om 
detta. 

 
� Ny whiteboardtavla eller film behövs till uteplatsen. RL undersöker saken och om 

han inte kan lösa detta ska MA meddelas. 
                           

 
§ 54 Mötet avslutas 

Ordförande tackade närvarande och UJ för fikat samt förklarade mötet avslutat. 
Nästa styrelsemöte blir den 3 september kl.18.00. 
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