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KGK - Miljöplan/Verksamhetsplan för miljökommittén 2017
1. Miljökommitté
I kommittén ingår

Pär Sjunnesson, ordförande
Karin Hernborg, Biosfärkontoret Kristianstad
Kjell-Arne Olsson, konsult med specialistkompetens
Carl-Henrik Dahlqvist, vd
Fredrik Degent, greenkeeper
Christer Kjellqvist, ledamot
Per Hagberg, ledamot

Miljökommittén träffas ca 4-6 ggr/år om inte behovet påkallar annat. Kommittén
har Bolaget som huvudman och ansvarar avseende verksamheten inför Vd som lämnar
erforderliga beslut samt godkänner budget. I de fall Vd ej deltar i kommittémöte lämnar
kommitténs ordförande information. Protokoll förs vid sammanträdena.
2. Miljöpolicy
Miljöpolicyn har reviderats och fastställts av styrelsen 2010-05-18. Uppföljning a v
policyn har skett 2016, men inte föranlett några väsentliga ändringar eller tillägg.
Policyn i sig skall vara stabil och måste ses över en lång genomförandetid.
Mål: Att sprida och skapa intresse för vår policy och verksamhet.
Få ett positivt tänkande bland medlemmar och allmänhet.
Väcka medvetande och intresse.
3. Samverkan med kommunen
Representant för kommunen /biosfärkontoret ingår i kommittén.
Samverkan med Biosfärkontoret skall fortsätta som tidigare
Mål: Skapa ett gott underlag för samverkan med kommun, media och andra
intressenter som kan bidra med kunskap, intresse, reklam eller ekonomi.
4. Delaktighet
En av de grundläggande förutsättningarna för ett lyckat miljöarbete är kommunikation
och kunskapsspridning.
• I KGK-infomail informeras fortlöpande klubbens medlemmar om
Miljökommitténs verksamhet och aktiviteter.
• På klubbens hemsida.
• I samband med ”Vilda blommornas dag”, andra ”miljöträffar”, större nationellaeller internationella tävlingar samt andra studie- eller informationsdagar för
intresserade och golfvänner.
Mål: Informera, väcka intresse samt utnyttja vår särpräglade natur för alternativa
aktiviteter.
4. Fortsatt arbete med resursplanering
Registrering av alla typer av förbrukning som vatten, gödsling, bekämpningsmedel
mm fortsätts under 2017.
Mål: Registreringen skall ge underlag för analys av förbrukningen år från år och därmed förutsättningar för sparande av resurser.
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5. Fortsatt arbete med natur/tillgänglighet
Arbetsuppgifter: framgår av projektplanen
Information: bredda vårt register. Bjuda in golfare, biologer, fågelskådare och andra
naturvänner att besöka och ta del av vårt unika område där det råder fullt
samförstånd mellan golfspelare och allmänhet.
Recertifiering
Recertifiering enl GEO har genomförts under 2014 och genomförs på nytt 2017.

