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Plats: Ljungbyheds GK klubbhus, Monumentvägen 2                                                                    
Tid: 19.00 
Protokoll: omfattar § 1-11 

      Närvarande: 33 medlemmar med rösträtt 
 
 
 

§ 1.  Fastställande av röstlängd 
Klubbens ordförande Karl-Olof Lööw hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet 
beslutade att den lista som sändes runt, och på vilken alla närvarande medlemmar antecknat sig, 
skall gälla som röstlängd. 33 medlemmar med rösträtt närvarade. 

 
 § 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Karl-Olof Lööw redogjorde för när och hur kallelse till mötet skickats ut. Mötet godkände detta och  
 tillstyrkte att årsmötet utlysts på godkänt sätt. 
 
 § 3. Fastställande av föredragningslista   
 Fastställande av föredragningslista. Den dagordning som förelåg i de distribuerade årsmötes-

handlingarna godkändes. 
 
 §  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Karl-Olof Lööw valdes till ordförande för mötet och Marie Augustsson till sekreterare. 

 
 § 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 

mötesprotokollet 
 Till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll och att vid behov vara rösträknare 

föreslogs och valdes Svend-Göran Nielsen och Göran Nilsson. 
 

 § 6. Verksamhet och ekonomi 

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018                                                                                                                  
Marie Augustsson gjorde en resumé av verksamhetsberättelsen. Därefter godkändes denna av mötet. 

6 b) Årsredovisning av resultat- och balansräkningen för det senaste räkenskapsåret.                                                  
Ulf Jönsson kommenterade några punkter i resultatet såsom att sponsorintäkterna ökat tack vare 
marknadskommitténs arbete, att el-kostnaden ökat och att den höga åldersstrukturen i klubben gjort 
att vi tappat medlemmar och därmed inkomst för dessa.  

Året slutar på ca 100.000 kr plus, i resultatet finns kommunens 250.000 kr inräknat och det är sista 
året som denna summa utgår i sin helhet. År 2020 kommer klubben att få 125.000 kr och sedan är 
det slut. Klubbens överlevnad är helt beroende av denna inkomst och en arbetsgrupp är tillsatt av 
styrelsen för att hitta lösning för detta inkomstbortfall. 

Vidare diskuterades skadegörelse på golfbanan och bevattningssystemet samt hur försäkringen 
ersatt dessa skador. 

Slutligen informerades om att ekonomiuppdraget numera genomförs i en arbetsgrupp med Ulf Jönsson 
som kassör och Inger Ekstrand, in adjungerad i styrelsen, som sköter bokföring och fakturering.  

Det gjordes ett förtydligande om bankkontoutdrag och engagemangsbesked, därefter godkändes 
årsredovisning, resultat- och balansräkning av mötet. 
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§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 201 
Klubbens revisorer, Lena Tebring och Göran Svensson, har granskat årsredovisning, räkenskaper samt  
styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2018. De informerade sedan om att det finns kommentarer i 
revisionsberättelsen på förbättringsområden och dessa punkter diskuterades. 
 
Mötet godkände därefter revisorernas berättelse. 
 
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i  
enlighet med balansräkningen 
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beslutade att resultatet överföres i ny räkning. 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018 

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.                             
 
 § 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner    

Inga förslag eller inkomna motioner fanns att diskutera. 
 
§ 11. Information och övriga frågor  
Karl-Olof Lööw informerade om att Golfkrogen sagt upp sitt avtal den 20/1-2019 och att Ljungbyhed 
Park och styrelsen ska påbörja arbetet för att få fram en ny krögare. Avtalet löper året ut och 
serveringen kommer att fungera som vanligt under säsongen. Golfkrogen vill, om möjligt, lämna 
den siste augusti och då behövs en ersättare som kan ta över vid denna tidpunkt. Fortsatt dialog om 
detta kommer att ske mellan Golfkrogen, Ljungbyhed Park och styrelsen. Intresserade krögare kan 
kontakta Karl-Olof som sänder dem vidare till Ljungbyhed Park.  
 
Vidare informerade Karl-Olof om att Ljungbyhed Park lagt fram en idé om ombyggnation av klubb-
huset för att kunna stänga serveringsdelen när restaurangen inte är öppen. I nuläget är en 
ombyggnation inte aktuell, men om frågan aktualiseras igen kommer medlemmarna att kallas till 
ett möte för att få information.  
 
Åsa Hjälm-Berg informerade om att det behövs bemanning till receptionen och att frivilliga gärna 
får anmäla sig till henne. Dessa personer ska sedan utbildas i receptionens arbetsuppgifter. 
 
Marie Augustsson informerade om att: 
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde ej är offentliga och att viktig information istället  
  kommer ut till medlemmarna vid behov via t ex mail, hemsida och på våra årsmöten.  
- 1-års karens gäller för årsgreenfeeköpare och ny-medlem-erbjudande. 
- Pro avtal är slutet med Teddy Melén för 2019. 

 
Tord Larsson, bankommittén, kom med en idé om att kunna ändra hål 7 till par 5 genom att damer 
slår ut från befintlig gul tee och herrarna från vit tee. Han uppmanade alla att testa detta för att 
kunna lyfta frågan längre fram. 
 
Göran Nilsson meddelade att H75 saknar lagledare för 2019 och detta åtgärdades direkt genom att 
Jan-Olov Skoglund och Håkan Svensson tog detta uppdrag. 
 
Ordförande tackade därefter mötesdeltagarna och avslutade årets vårmöte. 
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Ljungbyhed 2019-03-21 

 
 
 

 Karl-Olof Lööw   Marie Augustsson 
Karl-Olof Lööw, ordförande       Marie Augustsson, sekreterare 

                                                                 
                     
                         Justeras 
 

 
Svend-Göran Nielsen   Göran Nilsson  
Svend-Göran Nielsen, justerare  Göran Nilsson, justerare  
 

 

 


