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Verksamhetsplan för Ljungbyheds GK 2022
Ljungbyheds Golfklubbs syfte är att
- bidra till en bättre hälsa då golf är friskvård,
-

-

bidra till social gemenskap och samhörighet genom att erbjuda aktivitet för alla åldrar,
specifikt för vår klubb är att största antalet medlemmar är i åldersgruppen 50 + och att
det finns få fysiska aktiviteter att ägna sig åt i trakten när man börjar bli äldre,
bidra till besöksnäringen i kommunen,
bidra till naturvård.

Mål för 2022
- Finna nya vägar för att avlasta förtroendevalda.
- Fortsätta arbetet med att stärka ekonomin.
- Fortsätta arbetet med att förbättra golfbanans kvalitet och genomföra
naturvårdsprojektet LJUNG-BEE-HED.

Finna nya vägar för att avlasta förtroendevalda
Ljungbyheds GK drivs helt ideellt och det är ett tungt ansvar som bl. a. ligger på de
förtroendevalda i föreningen. Valberedningen arbetar hårt för att finna nya kandidater till
platserna i styrelsen, men intresset är svalt eftersom alla är medvetna om hur mycket tid och
arbete uppdraget innebär. Många arbetar redan ideellt med olika arbetsinsatser och orkar
därför inte att ta på sig fler uppdrag. Målet är att finna nya vägar för hur styrelsens arbete kan
avlastas för att i sin tur locka fler till förtroendeuppdrag i föreningen.

Stärka ekonomin
Klubbens drift, och överlevnad, är helt beroende av de ideella arbetsinsatser som utförs
eftersom det minskar på klubbens utgifter. Styrelsen ska arbeta för att hålla nere på
driftskostnaderna, öka intäkterna genom att bl. a. söka bidrag, ha erbjudande till nya
medlemmar och gäster, ha prova-på-golf dagar och samarbete med andra klubbar för att våra
medlemmar ska kunna spela på andra golfbanor till rabatterat pris.
Det är viktigt att ha en fortsatt social gemenskap för att medlemmar ska känna samhörighet,
lojalitet och stanna kvar i klubben. Marknadsföring av olika aktiviteter och erbjudande ska ske
via hemsida och sociala medier.
Tävlingskommittén ska arrangera tävlingar, marknadskommittén ska arbeta för att bibehålla
och finna nya sponsorer, herr- och damkommittén arrangerar golfspelsträffar och alla
medlemmar hjälps åt att med att sprida positiv information om klubben och dess aktiviteter för
att locka nya medlemmar, årsgreenfee och greenfee-gäster.

Förbättra golfbanans kvalitet och genomföra naturvårdsprojektet LJUNG-BEE-HED
Golfbanans skötselavtal med GML gäller tom 2025-12-31 och samverkan ska ske mellan klubb
och entreprenör. Klubben och bankommittén ska jobba för att banskötseln efterlevs på rätt sätt
enligt avtal.
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Naturvårdsprojektet LJUNG-BEE-HED, som är ett LONA-projekt, ska genomföras i samverkan
med Klippans kommun och Annehem Fastigheter AB under 2021-2024. Projektet syftar till att
bland annat skydda, vårda, bevara, återställa och nyskapa värdefulla natur- och kulturmiljöer
samt skapa goda miljöer för pollinerande och sandlevande insekter. Projektet bidrar till att
uppfylla miljökvalitetsmålen om ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt och djurliv.
Målet är att gynna pollinerande insekter genom att anlägga sandblottor och ängsmark,
naturvårdsbränna delar av ruffen samt att röja sly på golfbanan. Ängsmarken ger mat åt
pollinerarna och sandblottorna boplatser. Naturvårdsbränningen glesar ut ruffen och
tillsammans med slyröjning ger den en rikare växtlighet av blommor och underlättar föryngring
och utbredning av ljungen.

Samrådsmöten med övriga parter
Vid behov ska samrådsmöten, t ex med Annehem Fastigheter AB (Ljungbyhed Park)
genomföras. Styrelsen utser vilka som skall företräda klubben och vid ärenden som berör en
specifik kommitté eller part skall representant för denna också kallas.
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