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Verksamhetsberättelse för 2019

Grundläggande för klubbens verksamhet är att alla våra medlemmar får möjlighet att spela
golf under de betingelser och förutsättningar som passar just henne/honom bäst; att få en
starttid som passar, att få spela ronden under ordnade former under rimlig tid, att ha trevliga
golfkompisar, att kunna fika och äta under mysiga omständigheter och att – om man så önskar
– välja att tävla ur ett varierat tävlingsprogram. Vi är övertygade om att de flesta medlemmar
upplever det så och att de känner att de har haft tillgång till en fantastisk golfanläggning.

Klubbens egna tävlingar har rönt glädjande stort intresse under året. Medlemmarna spelar
gärna olika former av lagtävlingar (scramble, greensome osv), vilket också har det goda med
sig att det bidrar till kamratskap och känsla av samhörighet, det vi brukar kalla ”klubbkänsla”.
Vår avsikt är därför att tävlingsprogrammet under kommande säsong ska ha ungefär samma
innehåll.

Skånes Golfförbunds seriespel är fortsatt populärt både bland klubbens damer och herrar.
Klubben har deltagit med sju lag i damklasserna och tio lag i herrklasserna.

Klubbmästerskapet (KM) är en viktig händelse i klubben. I år deltog drygt 70 tävlande. Detta
är färre än önskvärt och framför allt saknades startande i damklasserna. Åtgärder ska vidtas
för att förbättra detta till kommande år.

Vår ungdoms-, junior- och elitverksamhet har fortsatt högsta prioritet. Huvuddelen av
klubbens ekonomiska resurser avsätts för att ge ungdomarna effektiv träning och goda
möjligheter till tävlingsspel. De ska bli välutbildade och duktiga golfare och därmed en säker
bas för klubbens framtid. Våra tre tränare har erbjudit träning av högsta klass och vi kan
notera både många idrottsliga framgångar och personliga framsteg bland våra ungdomar och
elitspelare. Satsningen fortsätter.
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Medlemmarnas engagemang och vilja att åta sig olika uppdrag i verksamheten är avgörande
för klubbens vitalitet. Därför är det glädjande att så många ställer upp som funktionärer när
Ägarbolaget arrangerar stortävlingar på anläggningen. Vi är också mycket glada för att
medlemmarna gärna åtar sig det viktiga uppdraget som golfvärd under högsäsongens helger.
Däremot har vi fortfarande problem att rekrytera krafter till de viktiga befattningarna som
förtroendevalda i styrelsen eller i de team som leder våra klubbtävlingar och
trivselarrangemang. Om vi inte kan vända denna trend kommer det att påverka klubben
negativt redan på kort sikt.
Klubbens styrelse har besökt Allerum GK, som av golfjournalisterna utsågs till ”Årets
golfklubb 2019”. Allerum GK har i många stycken andra förutsättningar än KGK, men mötet
med dess styrelse gav ändå värdefulla erfarenheter avseende medlemsvård och
medlemsengagemang, samt inte minst, hur man kan engagera fler kvinnor att aktivt delta i
klubbens verksamhet.

Klubben har köpt en ny (om än något begagnad) buss. Den har många användningsområden,
naturligtvis, men den är i första hand avsedd för juniorernas transporter.

Klubbens styrelse har haft 8 protokollförda möten under året.

Klubbens verksamhet sker i nära samarbete med Ägarbolaget. Rollspelet oss emellan är inte
alltid lätt att identifiera för medlemmarna, men var och en förstår att Ägarbolagets satsningar
och prioriteringar är helt avgörande för hur medlemmen kan spela sin golf. Det är därför
viktigt för oss att säga att samarbetet mellan klubben och Ägarbolaget fungerar väl.

Mats Welff Peter Sandgren. Annelie Wiedeheim. Bengt Skough Olle Fribert.
Magnus Jönsson. Tobias Arildsson
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