Protokoll
Lindesbergs Golfklubb
Styrelsemöte 2014-11-20
Plats: Lindesbergs Golfklubb
Närvarande: Stefan Leskinen, Thomas Arping, Kent Hiding, Alf Lindblad och Inga Harryson.
Frånvarande: Rodney Pettersson, Gunilla Wretling.
Adjungerad: Annika Lundin
§ 81.

Mötets öppnande
Ordföranden önskade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 82.

Justerare och sekreterare
Alf Lindblad valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Inga Harryson skriver protokollet.

§ 83.

Dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 84.

Föregående protokoll.
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 85.

Rapport från kansliet.
Medlemsläget - 856 medlemmar. Stugbyn – låg beläggningsgrad i november men
något bättre i december runt jul. Billerud/Korsnäs står inför en större utbyggnad
och förhoppningsvis vill de hyra lägenheter.
Sponsorläge – Per Nyberg har börjat ”uppvakta” sponsorer och fått bra respons
hittills.
Klubben har tacksamt mottagit en gåva till Bengt Ställbergs fond på 10.000 kronor
från förre kassören Sigvard Gustavsson.
Från golftinget rapporterades att Svenska Golfförbundet ska genomföra ett
projekt ”Tjejsatsning” åren 2015-2020.
Nora GK vill köpa konsulting av vår greenkeeper. Ca 8 timmar/vecka.
Vi får ev. utöka med fler timmar på någon säsongsanställning.
Golfklubben tar aktiv roll i kommunens näringslivsarbete på temat ”Idrottsturism”
och skall vara ledande i föreningssamverkan och visa att golfbanan är en
multifunktionell anläggning.

§ 86.

Ekonomi
Intäkterna når totalt sett budget och fokus på utgiftskontroll har fungerat mycket
bra. Inga stora oförutsedda kostnader eller maskinhaverier under året.
Den utsatta besparingen på personalkostnaderna har slagit väl ut.
Allt tyder fortfarande på ett plusresultat för året.

§ 87.

Höstårsmötet
Banken har gett klartecken till köp/leasing av ny greenklippare och greenvält.

Offerter tas in.
§ 88.

Åtgärdslistan
Arbetet med skyltar pågår. Befattningsbeskrivningar klara februari 2015.
Föreningssamverkan – Möten med Per Eriksson beträffande utbyte gym/relax golf. Finns intresse? Stuggruppen skall också jobba med sponsring.
Hemsidorna för golfklubben och stugbyn ses över för att göras mer ”säljande.”

§ 89.

Övriga frågor
Besiktning av stugorna efter två år skall genomföras. Klubben ser över vilka fel
som behöver åtgärdas. Preliminärt sker besiktningen den 22 december 2014.
AU (Arbetsutskott) består av Stefan Leskinen, Gunilla Wretling, Alf Lindblad och
Annika Lundin.
Restaurangen behöver utrustas med nya möbler för matplatser och till det lilla
rummet flyttas TV och sittgrupper där man kan dricka sitt kaffe i lugn och ro.
Offerter begärs.

§ 90.

Nästa styrelsemöte den 14 januari 2015 kl. 18.00
”Långmöte med strategifokus” inkl. styrelsemöte den 7 mars 2015 kl 09.00
Ordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades.
Vid protokollet
Inga Harryson

Justeras:
……………………………………
Stefan Leskinen

……………………………………
Alf Lindblad

