Bokslut 2015
Verksamhetsberättelse
Golfklubben har under året haft en styrelse bestående av 7 ledamöter, som har haft 9 protokollförda möten.
Två medlemsmöten har hållits, ett i mars och ett i november. Protokollen finns tillgängliga på klubbens
hemsida. Ordföranden har dessutom informerat via medlemsbrev på hemsidan om löpande aktiviteter på
klubben. I mars träffades kommittéordföranden för uppstart av säsongen och i september hölls ett möte för
utvärdering.
Golfklubbens verksamhet är uppdelad på 3 verksamhetsgrenar, golfverksamhet, stugbyn och skogen. Från och
med 2013 redovisas de 3 verksamhetsgrenarna som egna resultatenheter. Stugbyn och skog/mark är
registrerade som momsredovisningsskyldiga och deklareras som egen verksamhet.
För att kunna ge en rättvisande bild av de 3 verksamheternas ekonomi, har redovisningen kompletterats med
internfördelning av kostnader och intäkter mellan verksamheterna, främst vad gäller personal, maskiner,
räntor och avskrivningar.
Resultatet totalt för golfklubben är även i år positivt 217 tkr, (127 tkr 2014). Det är 50 tkr bättre än budget.
Resultatet är fördelat på
Golfverksamhet

155 tkr

(budget 329 tkr)

Skog/mark

266 tkr

(budget

Stugbyn

- 204 tkr

18 tkr)

(budget -180 tkr)

Resultaträkning
Golfverksamheten
Medlemsantalet är ganska stabilt, ca 850 st som föregående år. Intäkterna har ökat med ca 100 tkr mellan
åren. Jämfört med budget 2015 ett överskott på ca 70 tkr. Antalet vardagsmedlemmar har minskat, men i
stället har antalet green-fee medlemmar ökat med motsvarande. Nya medlemmar betalar inte full
medlemsavgift första året.
Golfklubben har under året haft avtal med Kumla, Kårsta, Nora, Stjärnfors, Arboga, Fullerö, Hagge och Dalsjö
om reducerad green fee. 2015 fortsatte samarbetet med Kårsta, genom att betala 500 kr fick man spela fritt
alla dagar. Samarbetet med Kårsta gäller även 2016, samma avgift 500 kr. För att få ta del av förmånerna krävs
fullvärdigt medlemskap.
Greenfee har under året överträffat budget med 100 tkr, vilket visserligen är ca 35 tkr lägre än 2014
rekordhöga siffror. Banans fantastiska skick och stugbyn har bidragit till det positiva resultatet, trots att vädret
inte var särskilt bra under sommaren.
Marknad/sponsring har gett samma intäkter 2015 som 2014 och uppnår nästan budget. Avtal har tecknas i
varierande storlek med 33 företag. Klubben har deltagit i mässor och seminarier, bl a Lindesjön runt,
Golfguiden, Bomässan och Tursam.
Sponsorgolfen genomfördes i slutet av augusti och lockade ca 20 till start. LIBO tog hem segern och
vandringspokalen.
Shopen har under året haft avtal med flertal företag. Försäljningen har varit bättre än föregående år, ett
överskott på ca 140 tkr, men ändå ett underskott jämfört med budget 157 tkr.

Kansli och Personal. Klubben har under året haft 4,75 årsanställda (1 anställd har varit sjukskriven till 50%), 5
säsongsanställda med varierande anställningslängd samt en anställd på ½-tid under 6 månader. Lönebidrag har
erhållits för 2 anställda. Kostnaden för personal har uppgått till 2 047 tkr, 109 tkr lägre än budget. Under
säsongen har klubben fortsatt arbetet med fördelning av personella resurser mellan kansli och banan.
Greenkeepern har under del av säsong varit konsult på Nora GK.
I oktober sade klubbchefen Annika Lundin upp sig efter 19 års anställning i klubben, för att börja ett nytt jobb.
Vi önskar lycka till på nya jobbet. En efterträdare har anställts, Stefan Leskinen, som börjar sin anställning 1
januari 2016.
Teknik/fastighet. Klubbhuset har före säsongstart målats om och klubben har investerat i nya möbler till
restaurangen. Under hösten har ljudabsorbenter satts upp i matrummet. Dessutom har soffgrupper inköpts till
gemensamma utrymmen i klubbhuset och kanslihuset. Nya skyltar har också anskaffats.
Banan öppnades för spel i maj, vilket ska jämföras med 2014 då banan öppnades redan 8 mars med
sommargreener. Den viktigaste investeringen för 2015 var köp av ny greenklippare och greenvälter.
Maskinerna levererades i slutet av april. Investeringen uppgick till ca 620 tkr och finansierades delvis genom
nytt lån.
Förändringsarbeten på banan har under året genomförts i enlighet med gällande verksamhetsplan.
Vattenhinder och dammar är åtgärdade, bunkrar är igenlagda enligt plan på hål 1, 5, 7 och 12, nytt rött tee är
på gång på hål 13, nya dammar anlagda på hål 9, vägar och stigar är åtgärdade i viss utsträckning – där pågår
ständiga förbättringar. Ett omfattande arbete med röjning och trädfällning har utförts runt hela banan.
Korthålsbanan har byggts om under året och kommer att färdigställas under 2016.
Klubben har ett samarbetsprojekt med golfkonsult Magnus Sunesson på gång. Projektet innebär att han har
besiktigat banan och lagt förslag till vissa förändringar, som tillsammans med klubbens bandokument ska vara
styrande. Magnus Sunesson var med på klubbens höstmöte och presenterade sig och förslagen. Projektet
fortsätter under våren. Målsättningen är att banan ska passa alla typer av spelare, den ska spelas enklare för
klubbens genomsnittsspelare utan att ta bort utmaningarna för spelare med lägre hcp.
Under året har stora insatser gjorts av frivilliga grupper både vad avser banan och närområden runt klubbhus
och stugbyn.
På vårens städdag ställde ca 50 medlemmar upp och gjorde fint inför säsongstart.
Idrottskommittén har haft juniorverksamhet för alla åldrar under säsongen, ca 50 st har deltagit. Spel på banan
och slagträning har blandats med närspelsövningar. Scandia-cup juniorläger genomfördes i mitten av juni och
lockade 20-talet barn. Ett 10-tal skolklasser har provat på golf. Elever från särskolan har besökt oss och tränat
golf under våren. Golfklubben var med på Linde sports camp för andra året i rad.
Elitlaget herrar gjorde comeback i div 1 på Jönköpings GK. Efter en mycket stark insats bärgades förnyat
kontrakt för 2016.
Med krav på medlemskap i Lindesbergs GK gick antalet utbildade nybörjare ned till ca 40 st. (2014 ca 100 st).
Årets klubbresa gick traditionsenligt till Lumine golf och beach club i Spanien under april, 24 medlemmar
deltog. Resan uppskattades mycket. En ny resa kommer att ordnas under hösten år 2016
Tävlingsverksamheten har genomförts under hela säsongen med kulmen vecka 30, semester-golfveckan.
Sammanlagt har ca 1 450 startande deltagit i årets tävlingar, varav ca 850 under semestergolfveckan.
Tävlingarna har inbringar 126 tkr i startavgifter och tack vare sponsring gett ett netto på 73 tkr. Detta är ca 35
tkr lägre än budget och ca 50 tkr lägre än 2014. Semestergolfveckan präglades av fint väder, mycket folk,
många aktiviteter och god mat.
Klubbmästare för herrar 2015 blev Per Nyberg, H 65 Weine Haraldsson och H 75 Stig Ahlmark.

Klubbmedlemmar har deltagit i Dam-sexan och Lady Trophy samt 2 lag till H 65. Ett av H 65-lagen med Sören
Eriksson som lagledare vann serien och avancerade till div 2. Nästa år kommer det att anmälas 1 lag till H 65
och åter igen 1 lag till H 75. Klubben var anmäld till matchspel i distriktsserien, men fick dra sig ur på grund av
svårigheter att få fullt lag. Oktobertouren lockade totalt 230 spelare från länet till start.
Damgolfen startades upp i början av april med en välbesökt damupptakt. Där informerades om kommande
aktiviteter under säsongen och shopens nya kollektion visades upp. Damgolfen har spelats på tisdagskvällar
under sammanlagt 19 veckor. Tre kvällar fick tyvärr ställas in pga alltför mycket regnande. Under våren
ordnade klubben två aktivitetskvällar för damer, den första med föredrag av Fredrik Jansson om bra rörelser
och träning och den andra på klubben med träning på rangen med Per Nyberg. Ett 40-tal deltog. Dessutom har
en regelkväll genomförts av Jan Sjöö och Jan Åkerstedt. Säsongen avslutade i mitten av september med
lagtävling och middag på Golfbiten med god mat och prisutdelning.
Herrgolfen har spelats på måndagar med start den 4 maj och spelats 21 gånger inkl avslutnings-tävling. Drygt
60 herrar har varit med under säsongen, i genomsnitt 33 st. I början av augusti anordnades en resa till Vidbynäs
där ca 20 medlemmar deltog. Säsongen avslutades i början av oktober med spel och middag samt prisutdelning
på Golfbiten.
Pantergolf för damer och herrar har genomförts på onsdagar.
Dampantern har spelats i 17 omgångar. Totalt har 365 startande spelat 18 hål och 91 startande 9 hål. Det är
färre än 2014, men kan förklaras av att vädret inte varit på vår sida under året. I maj genomfördes en hemlig
resa till Töreboda med 23 deltagande damer. I september avslutades säsongen med tävling, fest och
prisutdelning på Golfbiten och i december julfest med julklappsbyte i klubbhuset. Årets dampanter blev Monica
Andersson. Inom dampantern finns också bridge hela året och bowling under vinterhalvåret.
Herrpantern har spelats i 19 omgångar, 71 herrar - totalt 406 startande, en minskning mot förra året som var
75 herrar och 644 startande. Årets superpanter blev Stig Ahlmark. I september deltog 15 st i en resa till
Orrestas GK för spel i 3 dagar.
Herr-, dam- och pantergolf har omsatt ca 65 tkr och allt går tillbaka till deltagarna i form av priser och
aktiviteter, detta är en minskning mot 2014 med ca 15 tkr.

Skog/mark har under året tillfört klubben intäkter motsvarande 443 tkr. Den absolut största delen, 435 tkr, är
intäkter för avverkning av skog enligt gällande skogsplan. Skogen har liksom tidigare år belastats med interna
kostnader för personal och maskiner samt räntor motsvarande 177 tkr. Skogen ger ett netto på 266 tkr.

Stugbyn redovisar ett underskott på -204 tkr, mot budget -180 tkr. Hyresintäkter översteg 1 miljon kronor och
en genomsnittlig nyttjande grad på ca 32% på de nya stugorna. Hyresintäkterna är ca 230 tkr högre än budget.
Detta har möjliggjort en uppfräschning av de gamla stugorna och dessutom slutavskrivning på utrustning i de
nya stugorna. Stugbyn belastas liksom skog/mark med interna kostnader för personal och maskiner samt
räntor. Räntorna under året har uppgått till 226 tkr, Lånet är omsatt under året och räntan är 2,95% (3,45%
2014).
Antalet gästnätter uppgick 2015 till 4 686 st mot 3 071 st 2014. För 2015 budgeterades 2 930 gäst-nätter.
Nyttjandegraden uppgick totalt för året till ca 28% för hela stugbyn inkl de gamla stugorna

Balansräkning
Bokförda värdet på golfklubbens anläggningar uppgår till 13 559 tkr, varav stugbyn 5 870 tkr. Investeringar har
gjorts under året i främst maskininköp, en greenklippare och en greenvälter motsvarande 612 tkr. Dessutom
har restaurangens möbler bytts ut, 77 tkr. Ombyggnad av korthålsbanan pågår och ska slutföras 2016. De
planenliga avskrivningarna uppgår till 374 tkr, varav stugbyn 123 tkr. En slutavskrivning motsvarande 220 tkr
har gjorts för utrustning till stugbyn 64 tkr, den datoriserade delen av bevattningen – styrsystemet – 145 tkr

samt verkstadslyft och bunkerkratta motsvarande 11 tkr. Under 2016 planeras inköp av en fairwayklippare och
såmaskin samt viss utrustning till restaurangköket, vilket slutavskrivningarna 2015 nu ger utrymme för.
Likviditeten har förbättrats jämfört med 2014. Checkräkningen utnyttjas med 349 tkr, (960 tkr år 2014), taket
är 2 000 tkr.
Klubbens långfristiga skulder uppgår till drygt 9,5 mkr. Ett nytt lån på 517 tkr har tagits i samband med
investering av greenklippare. Under året har lånen omsatts och räntan är nu 2,95% mot tidigare mellan 3,45%.
Det är inte lika många som har betalat 2016 års medlemsavgifter i förskott, som det var förra året. Skillnaden är
ca 100 tkr. Fr o m 2015 kan man betala medlemsavgiften via autogiro, drygt ett 40-tal medlemmar har utnyttjat
den möjligheten.
Leverantörsskulder är betydligt högre än föregående år beroende på de inköp som styrelsen har prioriterat för
upprustning av bl a de gamla stugorna, förbättringar på banan mm.

Sammanfattning
Det är glädjande att även för 2015 kunna redovisa ett positivt resultat. Detta har uppnåtts genom hårt och
effektivt arbete samt grepp om ekonomin. Årets avverkning av skogen har förbättrat likviditeten avsevärt.
Stugbyn börjar nu bli känd och genererar intäkter både genom gästande golfspelare, men även andra
hyresgäster som hittar hit. Beläggningen har varit bra även före och efter golfsäsong.
Årets resultat uppgår 217 tkr.

