Protokoll
Styrelsemöte 2015-08-26
Plats: Restaurangen
Närvarande: Stefan Leskinen, Gunilla Wretling, Kent Hiding, Alf Lindblad, Thomas Arping och
Inga Harryson.
Adjungerad: Annika Lundin.
§ 55

Mötets öppnande
Stefan hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 56.

Val av justerare
Thomas Arping valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 57.

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 58.

Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 59

Rapport från banan
Ser i stort sett bra ut. Ett haveri på ruffklipparen har gjort att klippningen legat
nere ett antal dagar. Ruffen är nu nere i normalhöjd, men tät. Pga ojämnheter i
marken upplevs ruffen djupare på vissa ställen. Man försöker hitta balans men har
inte en flexibel maskin som kan skapa semiruff och ruff. En vattenläcka till vänster
om semaforen på hål 12. Effekten av vält och ny klippare märks väl på jämna och
rättvisa greener..
Korthålsbanan
Klagomål på korthålsbanan att det är svårt att hitta bollar. Övningsarea är framför
den stora greenen med bunker framför. Korthålsbanan skall skötas lika som stora
banan. Gräset runt greenerna skall vara kortklippt så man hittar bollarna. Fas 2 av
ombyggnationen börjar i september då arbetet med de sista två greenerna ska
slutföras samt att skötselprogrammet ska vara på plats.

§ 60

Rapport från kansliet
Medlemsantal 831 personer. De som inte betalat årsavgiften har rensats bort.
Autogirobetalningarna fungerar inte till fullo. .
Stugbyn: Bokningsläget. Augusti 31 % beläggning. September 43 %. Firmor hyr
under veckorna och greenfeegäster helger. Fått tacka nej till flertalet gäster/företag.
Marknad: Målet har inte uppnåtts helt, arbetas vidare med detta. Relationen mellan
sponsor och klubb bör utvecklas ytterligare.

§ 61

Ekonomi
Shopen har gått sämre i år i övrigt ser läget stabilt ut mot budget.

§ 62

Åtgärdslistan
Finns inget just nu.

§ 63

Bankommitté

Lars Carlsson presenterade kommitténs visioner för banan. För 2016 behövs ca 200
tkr för önskade baninvesteringar. En del träd skall fällas och ersättas, nytt röd tee
till vänster om vägen på hål 17, ny green till vänster mot björken på hål 12 och
greenen på hål 18 är i behov av ombyggnad – allt diskuterades.
Grävmaskinsbehovet diskuterades – hyra/köpa? Fairwayklipparen håller ett tag till.
För att kunna röja sly behövs fler röjsågar till hösten. Vägarna mellan hålen behövs
grusas och bättras på.
§ 64

Restaurangen troligtvis kvar i samma regi 2016.

§ 64.

Mötets avslutande
Stefan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Kommande möten:
Styrelsemöte måndagen den 21 september klockan 17.00.
Styrelsemöte onsdagen den 14 oktober klockan 17.00.
Styrelsemöte onsdagen den 18 november klockan 17.00.
Höstmöte torsdagen den 26 november klockan 18.30 på Stadshotellet

.
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