
 

Ljungbyheds Golfklubb 
 

Protokoll från styrelsesammanträde 
 

                                    2018-12-03 
 

                                   1(4)                                                                      

Plats Klubbhuset                                                                                                   Protokollet omfattar § 8-16 

Tid kl. 18.00-21.00 

Närvarande Karl-Olof Lööw (KOL), Peter Timischl (PT), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB), Marie Augustsson (MA), 

Tord Larsson (TL), Magnus Augustsson (MAU), Ulf Jönsson (UJ) viss del av tiden samt från 

gamla styrelsen Rickard Lindsjö (RL) och Ann-Eva Åberg (A-E). 

Ej närvarande UJ ersätts av 1:e suppleant TL viss del av tiden.           

§ 8 Mötets öppnande  
Ordförande hälsade de nya styrelsemedlemmarna extra välkomna och förklarade mötet 

för öppnat. 
 
§ 9 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes ÅHB. 

 
§ 10        Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 11 Föregående protokoll årsmöte 22/11                                                                                               
� MA gör en korrigering av stadgarnas höstmötesdagordning eftersom två 

punkter står dubbelt i dagordningen. 
 

� Golfkrogens tavla om golfklubbens historia behöver uppdateras, ÅHB och MA 

lyfter detta med Nathja. 

 

� De som arbetat ideellt under året bjuds in på jullandgång 9/12. KOL ansvarar. 

 

� Teddy Melén avgår som ledamot i styrelsen och avtackades på dagens möte. 

 

Föregående protokoll godkänns därmed och läggs till handlingarna. 
 

 

§ 12 Inkomna skrivelser 
� Sparbanksstiftelsens stipendieansökan har godkänts och vi har fått beviljat 

10 000 kr till en golfdag för ungdomar under 2019. CN bevakar hur detta ska 

gå till och redovisas. Anslagsutdelning sker på Swedbanks kontor i Klippan den 

14/1 kl.16.30. ÅHB deltar och CN skickar information om projektet till ÅHB.  

 
� Ljungbyhedsforum 14/1 kl.16.00, KOL deltar. 

 

� Beslutas att ingå samarbete med Woodlands GK gällande årsgreenfee. 

Woodlands erbjuder 1500 kr i årsgreenfee för våra medlemmar, bokning 

tidigast 5 dagar innan under deras öppna säsong. Utskick kommer att gå till 

våra medlemmar om detta erbjudande. 
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� MAU och TL anmäler sig och åker på regelutbildning. 

 

� Ska styrelseprotokoll vara offentliga på hemsidan? Vilka regler gäller, detta 

lyfts med Sandra fån SGF den 20/1. 

 

� Nattöga har frågat om klubben kan sponsra dem (de kör ofta inne på området 

och ställer upp när vi ringer efter dem). Vi ber om frivilliga bidrag vid jul-

landgången, ÅHB förbereder detta. 

 

� KOL meddelar att 25 ex av boken ”När golfen var ung” har inkommit., 
rekommenderat pris är 150 kr. Denna presenteras vid jullandgången. 

 

§ 13 Medlemmar och ekonomi 
� A-E redogör för de förändringar i medlemskap som hon mottagit. Det är 

positivt att vi fått 4 nya medlemmar (nya golfare) samt 13 årsgreenfee på vårt 

erbjudande.  

 

� Fakturering av medlems- och spelavgifter för 2019 görs av A-E under 

december månad. 

 

� Det beslutas att följande hyra ska gälla för 2019: vagnsbod 300 kr, golfmoped-

plats 450 kr och golfbilsgarage 750 kr. KOL sänder ut mail och hänger upp ett 

anslag om att det är dags att betala till golfklubbens giro.  

 

� Balans- och resultatrapport presenteras av A-E. Vi följer den ekonomiska 

planen och kan betala årets räkningar.  

 

� GML meddelar att de from nu betalar miljöavgiftsfakturan. 

 

� ÅHB och MA har möte med Golfkrogen den 11/12 angående årets resterande 

fakturor.  

 

� A-E överlämnar till nya styrelsen fram till årets slut, samt gör årets bokslut.  

 

� A-E rapporterar att deklarationerna är klara och godkända. 

 

� KOL och UJ ska gå till Swedbank med konstitueringsprotokoll för GK och LGS 

för att få bankdosa och kort för att banka sedlar för både klubb och bolag. KOL 

bokar tid hos banken för detta. 

 
§ 14 Planering enligt verksamhetsplanen 2019 

� Det finns en nybildad TK där Magnus Augustsson, Monica Johansson, Rickard 

Lindsjö och Hans Viebke ingår.  

 

TK ges i uppdrag att lägga tävlingsprogram för 2019 som sedan ska godkännas 

av styrelsen.  

 

Förslag att tävlingsprogram 2019 sedan mailas ut till alla gäster som startat 

2018.  

 

TK ges i uppdrag att diskutera om tävlingsavgiften ska höjas till 120 kr nästa år. 
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� PEAB invitational tävling den 24/5-2019 kommer att genomföras av TK 

tillsammans med styrelsen.  

 

� GIT inloggningar är beställda av A-E till ÅHB, CN och MA.   

    

� Styrelsen reviderar och beslutar idag om sponsorpaket för 2019 samt de regler 

som gäller för dessa paket. MA sänder över denna information till MAK. 

 

� Beslut tas om tävlingssponsoravtal för 2019. MA reviderar avtalet och sänder 

över till TK. 

 

� Idag har delar av styrelsen haft möte med Teddy Melén om framtiden, han 

återkommer med förslag senast den 7/1 på hur han kan arbeta i klubben. 

 

      
§ 15 Övriga frågor 

� Annandagsgolf 26/12 anordnas av herrkommittén och inbjudan kommer ut till 

medlemmar och årsgreenfeemedlemmar. 

 

� ÅHB rapporterar att utvecklingsarbetet med Sandra från SGF blir den 20/1-

2019 kl.10.00-15.00. Lokal: Fritidsgården Holken i Ljungbyhed.  

 

Inbjudan ska gå ut till styrelsen, alla kommittéordförande, valberedning och 

greenkeeper. CN lagar mat och delegerar ut ev. uppdrag kring detta.  

 

Ev. frågor som vi vill ta upp mailas till ÅHB senast 9/12.  

 

A-E tar fram resultat- och balans samt sponsorstatistik för 2016-2018 och 

mailar till ÅHB. 

 

� TL informerar om att datorprogrammet för bevattningen haltar och att 6:ans 

herr tee måste byggas om framöver. 

 

� Genomgång av kommittéordförande:  

 Bankommittén, Tord Larsson 

 Herrkommittén, Otta Lööw 

 Tävlingskommittén, Magnus Augustsson 

 Marknadskommittén, Fred Svegart 

 Juniorkommittén, Glenn Ljungkvist 

 Damkommittén, vakant (KOL bevakar) 

 

� ÅHB rapporterar om att vår nya golfbaneförsäkring har en ingående kollektiv 

olycksfallsförsäkring. Beslutas därför att ÅHB säger upp den andra 

olycksfallsförsäkringen. 

 

� Julhälsning ska mailas ut av KOL. 

 

 

� Banan ska slopas om vart 10:e år och orange tee har efterfrågats. Detta ska 

lyftas vid mötet i januari. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                          4(4) 

 
 
§ 16  Mötet avslutas 
 Ordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.  
  
 Nästa möte: 

 27/12 kl.18.00 på Kungsgatan 19 (MA ordnar fika). 

7/1 kl.18.00 på golfklubben och då ska möteskalender för 2019 göras. 

 

Ljungbyhed 2018-12-03 

 

 

                       Vid protokollet 

 

 

 

Marie Augustsson 
Marie Augustsson 

 

 

                                                        Justeras 

 

     

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

 

 

 

                                           

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

  

 
  


