Styrelsemöte nr 6, 2017-07-19
Närvarande ledamöter och suppleanter: Alf Johansson, Josefin Norell, Lars Staffansson,
Agneta Martinsson och Fredrik Litzén.
§1

Mötets öppnande
Alf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Sekreterare för mötet
Jossan valdes till sekreterare för mötet.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§5

Information från kommittéerna
Bankommittén genom Alf samt banan genom Lars informerade om att banan tar
sig fint och att gäster på det stora taget är nöjda. Inledningsvis har man lagt krut
på greenerna och på tur står bunkrarna som fått en del ris, vilken man också har
full förståelse för.
Fairwayklipparen krånglar lite, vilket gör att gräset på fairway är lite för långt,
men hjälp är på väg.
Förslag på att dagens STIMP sätts upp på tavlan på väg till ettans tee varje dag.
Påbörja mätning av STIMP efter att greenerna klippts ner ytterligare, vilket ska
göras inom en snar framtid.
Med anledning av kommande jobb med bunkrarna diskuterades det kring hur vi
inbjuder medlemmar till att hjälpa till. Vi behöver hitta ett forum att få ut
information om att vi behöver dugnad/hjälp. Medlemsgrupp på Facebook?
Information i samband med jent -/gutgolf?

§6

Information från Stiftelsen
I Ingalills frånvaro drog Alf kort information om att vi ligger efter med antalet
greenfee mot ifjol, men istället har vi kunnat ta ut full greenfeeavgift under i
stort sett hela säsongen hittills.
Diskussioner kring investeringar, erbjudanden och marknadsföring. Vi behöver
vara lyhörda, ödmjuka och öppna för förändringar för banans överlevnad.

§7

Övriga frågor
- Facebook: Lars tar på sig att återuppta frekventare inlägg på vår Facebook
sida. Vilket har varit positivt sedan tidigare.
- Golfhäftet 2018, se till att skicka in ansökan/anmälan om golfhäftet redan
nu, så att det är gjort.
- Många efterfrågar en golfvecka, möjligt till 2018? Kräver engagemang från
klubbens medlemmar.
- Parkeringen, fungerar inte maximalt. Vi behöver strukturera upp, förslag på
att lägga ut stockar samt markera upp tydligt för parkering av bilar samt
husbilar/husvagnar.
- Köpa in en griffeltavla för att kunna ha som ”High Score” tavla.
- OBS! 2018 = 25-års jubileum!! Arrangemang?

§8

Nästa sammanträde
Onsdag den 16/8 kl. 18.00 på golfbanan.

/
§9

Mötet avslutas
Alf tackade och avslutade mötet.
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Josefin Norell
Alf Johansson

