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Plats: Klubbhuset, Monumentvägen 2, Ljungbyhed. 
Tid: 19.00 
 

 
Protokoll: omfattar § 1-9 
Närvarande: 19 medlemmar med rösträtt. 
 
§ 1.  Fastställande av röstlängd för mötet 
Klubbens ordförande Peter Timischl 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.  
 
§ 2. Fråga om mötet blivit utlysts på rätt sätt  
Peter Timischl redogjorde för när och hur kallelse till mötet skickats ut. Mötet godkände detta och 
tillstyrkte att årsmötet utlysts på godkänt sätt. 
 
§ 3. Framställande av föredragningslista   
Dagordningen förelåg i de distribuerade årsmöteshandlingarna på hemsidan. Mötet biföll och godkände 
denna.  
 
§  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Peter Timischl valdes till mötesordförande 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 Kenneth Hjelm och Göran Nilsson.  
 
§ 6 a) Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån                                                                       
Årsmötet vår 2021 gav styrelsen i uppdrag att minska ner på de olika medlemskategorierna. Förslaget på 
de nya kategorierna och avgifterna presenterades och diskuterades.  
 
Vidare informerades om att avgift för årsgreenfee höjs till 2000 kr from år 2022. För kännedom kvarstår 
kravet att man är fullvärdig medlem i en annan klubb för minst 4000 kr och att medlemskap i annan klubb 
ska kunna styrkas. Årsgreenfee endast kan nyttjas om man inte varit medlem hos oss på 3 år.  
 
Mötet biföll och godkände styrelsens förslag på årsavgifter. 
       
§ 6 b) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret                                                                                                                                                    
Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2022 fokuserade på att klubben ska: 

- 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. 
 

Rapport från greenkeeper om banan: Luftning har gjorts för 3-4 v sedan och sedan har totalt 25 ton 
dressats under 3 tillfällen, ytterligare 6 ton ska ut i höst. Snömögelbekämpning är på gång, innan dess ska 
följande ske; 1 klippning och 2 städningar av greener. Betongplatta för sanddepån gjuts.  
 
Bankommittén har ett nära samarbete med SGF:s bankonsulent Fredrik Seger som hjälper till med vilka 
åtgärder som behövs för att förbättra på vår bana. Ny bankonsultation sker den 26/11-2021. 
 
Mötet lyfter även fram förslag på att åtgärda bunkrarna då vissa är hårda som cement. 
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Peter Timischl informerade om budgetförslaget för 2022 och hade en genomgång av denna.  
Positivt är att klubbens ekonomi har förbättrats och att vi gör ett plusresultat 2021. Investeringar har gjorts 
med bl. a. bollautomat för kortbetalning, traktor, mattor till drivingrange och 2 egna golfbilar har köpts in för 
uthyrning.   
 
Mötet fastställde därefter styrelsens verksamhetsplan samt biföll och godkände denna och budget för 
kommande verksamhets- och räkenskapsår 2022. 
     
§ 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
Inga inkomna motioner fanns att diskutera.  
    
§ 8. Val av  
Valberedningens förslag på ledamöter: 
 

a)  Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år                                                                                            
 Peter Timischl föreslogs och valdes till ordförande på 1 år. 
 

b.1)  Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år   
 Bengt Lindgren och Leif Thoft föreslogs och valdes till ordinarie ledamöter på 2 år.  

  
b.2) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år                                                                                 

 Åsa Hjelm-Berg och Erik Karlsson har 1 år kvar på sin mandatperiod.  
 
c)  Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år                                                      
 Som 1:e suppleant föreslogs och valdes Lars Jansson på 1 år.  

    Vakans på 2:e suppleant.  

 d)  Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens 
 ledamöter inte deltaga.                                                                                                                                                             
 Till revisorer valdes Göran Svensson och Lena Tebring om på 1 år. Ulf Öhman valdes om 
 som revisorsuppleant på 1 år. 

e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till 
 ordförande.                                                                                                                                                                        
 Jan Berg valdes om till valberedningens ordförande. I nuläget saknas det 2 ledamöter till 
 valberedningen. 

f)  Ombud till GDF:s möten.                                                                                                                                 
 Erik Karlsson valdes som representant till GDF:s möte. 

Inger Ekstrand kommer att vara adjungerad i styrelsen med samma ekonomiska arbetsuppgifter som tidigare.  
Jan Berg, Monica Johansson och Marie Augustsson kommer att hjälpa till med bidragsansökningar.  

             
§ 9. Övriga frågor och information 

 Styrelsen informerade om att samarbetet är mycket gott med Annehem (som äger klubbhus och 
bana). Restaurang Lucy´s har verksamhet igång på området och ska framöver göra en 
överenskommelse med Annehem om hur ev. servering och lån av klubbens lokaler ska ske. 

 
 Seriegolf 2022? Vi har inte hört något än, styrelsen får i uppdrag att undersöka detta och sedan 

meddela herrkommittén. 
 

 Årsfakturering sker via e-post den 15 december. Håll utkik i er mailbox så att fakturan inte hamnar 
i skräpposten. 

 

 

 

 



      

          3(3) 

 Priser överlämnades till årets klubbmästare: 
- Dam Monica Johansson  
- Herr Marcus Losell  
- Hcp-klass 2021 Mickael Persson 
- H22 Niklas Herner 
- H40 Marcus Losell 
- H50 Christer Persson 
- H70 Christer Johansson                                                                 

      
 Stort tack för alla ideella insatser under året! 

 
 Avtackning av avgående ledamöter Monica Johansson, Marie Augustsson, Per Lindholm och  

Börje Svahn. 
 

 
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därefter mötet. 
 
Ljungbyhed 2021-11-25 
 

 

 Peter Timischl   Marie Augustsson 
 Ordförande  Peter Timischl   Sekreterare Marie Augustsson 

 

                                                               
                                                                  Justeras 

 

 

 

 Kenneth Hjelm   Göran Nilsson 
 Justerare Kenneth Hjelm   Justerare Göran Nilsson 


