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Protokoll fört vid KGK styrelse sammanträde 2016-09-18 kl 1800
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Niklas Wramås, Jan Friedrichsen,
Bengt Skough, Sussanne Friman via Skype, Peter Sandgren och inbjudne Stefan Minell (ordförande i
Skånes Golfförbund) samt Carl-Henrik Dahlqvist (VD i bolaget).
Frånvarande: Olle Fribert
Stefan Minell, ordförande i Skånes Golfförbund, inledde med att presentera förbundets sammansättning,
program, vision och målsättning.
1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Valdes Annelie Wiedeheim till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Föregående mötesprotokoll.
SPF Havsvinden har inkommit med formell förfrågan angående kompensation för medlemmarna.
Ordföranden har besvarat frågan och dessutom tydliggjort förfrågan kring företrädestider för SPF
Havsvinden som inte är möjligt att genomföra.
Bengt S håller på att ta fram ett underlag för att förbättra styrelsens möjligheter att följa upp
ungdomsverksamheten och ekonomin i anslutning till denna. Niklas och JEK har lämnat underlag, bl a
fördelning av antalet ungdomar i olika träningsgrupper, samt vilken verksamhet som har genomförts och
hur många timmar som har debiterats i dessa under året.
5. Information från VD.
Som tidigare meddelats öppnas Östra banan troligen den 1 maj 2017. Med hänsyn till väder, tillväxt av
gräs etc kan datumet ändras. Östra banan öppnas först när den är redo för spel. För att detta ska kunna
ske så snabbt som möjligt är det inköpt färdigt gräs till mycket hög kostnad.
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Shopen har öppet till den 31 oktober. Därefter kommer receptionen att sköta service med bollar, peggar
etc. Driving range kommer att fungera som normalt.
VD ombads att fråga Pierre Fulke om ett informationsmöte för medlemmarna under hösten.
Starters på Östra har varit mycket positivt och uppskattat, men ska utvecklas inför nästa säsong. Bl a
behövs starters vid hål 10 för att underlätta smidig paus vid kiosken och för att förhindra köer.
VD informerade vidare om skadegörelse och stölder på anläggningen vilket är ett stort och kostsamt
problem, som det är svårt att komma tillrätta med.
6. Medlemsläget
Konstaterades att styrelsen i budget har felbedömt den förväntade tillströmningen av nya medlemmar.
Klubbens medlemsantal har ökat mindre än förväntat hittills under 2016. I nuläget finns 1683 medlemmar
med störst ökning på juniorsidan.
7.

Ekonomi.

Bengt redovisade ekonomin. Juniorverksamheten är en stor post i klubbens budget. För att underlätta
budgetarbetet inför 2017 är det angeläget att tidigt få den nya tränarstabens syn på junior- och
elitverksamheten. Styrelsen uppdrog därför åt ordf. att bjuda in David Green till nästa möte för en
diskussion kring dessa frågor.
8. Vad händer i kommittéerna?
MK: Sussanne redovisade genomförda aktiviteter. MK ska formulera en enkät till de medlemmar som har
tillkommit under 2016: Hur var ditt första år i KGK?
JEK: Niklas redovisade goda framgångar i Matchligan 2016. Värdecheck på 1000 kr har tilldelats JEK för
detta. Klubbens juniorer (JSM lag) är bland de fyra bästa i Sverige och ska i oktober åka till Spanien för
slutspel.
TK: TK:s ordförande var frånvarande, men ordföranden redovisade planeringsläget inför KM.
9. Planering för 2017 – arbetsuppgifter
Beslutades att styrelsen i allt väsentligt ska arbeta utifrån den plan som ligger.
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10. Målsättning och riktlinjer för KGK seriegolf 2017
Klubbens seriespel har varit mycket framgångsrikt under 2016. Inför 2017 förändras förutsättningarna
något, bl a med annan åldersindelning. Styrelsen har tidigare beslutat att klubbens ska ha en fastställd
”Målsättning och riktlinjer för KGK seriegolf”. Det utkast som nu föreligger ska förankras i TK och vid
en kommande lagledarträff, för att därefter fastställas.
11. Tack till funktionärer.
Beslutades att klubbens förtroendevalda och utsedda i de olika kommittéerna och valberedningen ska
uppmärksammas genom att vi arrangerar en golftävling och bjuder på middag efteråt. Uppdrogs åt Janne,
Sussanne och Annelie att organisera detta lördagen den 29 okt.
12. Övriga frågor
KM 2016 kommer att gå över 18 hål söndagen den 2 oktober. Efter tävlingen bjuds alla deltagare på buffé
i restaurangen i samband med prisutdelningen. Beslutades att snarast skicka ut KGK-info kring detta.
Utvärdering kring startersarbetet ska ske. Uppdrogs åt Annelie att hämta in fungerande och
utvecklingsbara synpunkter.
13. Nästa styrelsemöte
Ändrades datum till den 30 oktober kl 18.00 – 20.00.
14. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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Annelie Wiedeheim

Mats Welff
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