Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 7, 20130918
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Jan Olsson, Agneta
Martinsson, Alf Johansson, Josefin Norell, Fredrik Litzén, Ingalill Svedmyr-Johansson,
Mikael Dahlström.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat .

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Ekonomisk rapport
I dagsläget har vi drygt 176 000 kr i kassan av dessa ska 113 000 kr till
Golfstiftelsen för golfkonfirmanderna.
Micke gick igenom lite medlemsstatistik, var vi har tappat och var det har
kommit till. Totalt sett har vi en ökning på 97 medlemmar. I senaste utskicket
från Dalarnas golfförbund stod det att vi skulle ha minskat i medlemmar. Detta
ska vi kolla upp.

§4

Information från Stiftelsen
Det är fortfarande inte bra, men bättre mot föregående år. Vi tror att vi kommer
att hålla budget. En utav anledningarna är att vi har kunnat ta ut full greenfee.
Hittills i år har vi 4 410 st greenfeegäster mot 4 141 st i fjol. I dessa siffror finns
inte Idre Fjälls försäljning med.
Diskussioner förs om att ändra ägandeförhållandena.
Styrelsen diskuterade även sponsorer och upplägget kring detta.

§5

Information från Fredrik
Fredrik har varit på ett möte tillsammans med Golfstiftelsen, representanter från
företagarna, Idre Fjäll och kommun. Därifrån fick han i uppdrag att se över
möjligheten att knyta en projektledare till orten med inriktning mot golfen.
Fredrik har varit i kontakt med Svenska golfförbundet, som har erfarenhet av
detta. Vi behöver en objektiv projektledare och Fredrik har gjort en lista med
frågeställningar.
I övrigt har golfbanan överlag positiva gäster. Uthyrningen av golfbilar går bra,
kostnaden för att leasa bilarna har betalt sig.

§6

Bankommittén
Man har förstärkt ”vägarna” runt om på banan genom att lägga ut grus och det
har blivit riktigt bra.
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Jord har kommit och finns till att fylla i hål runt om på banan. Martin kan blanda
om någon/några kör ut det. Önskemål finns att arbetet blir gjort under hösten.
Bankommittén får i uppgift att få ihop medlemmar som kan hjälpa till vid l
ämpligt tillfälle.
I övrigt behöver tältet plockas ner inför vinter detsamma gäller utemöblerna,
förslag på att detta görs under Lägg Åh. Till nästa år behöver vi hitta en annan
plats åt tältet alternativt endast sätta upp det vi särskilda arrangemang.
Förslag finns på att utveckla övningsområdet närmast restaurangen vid
puttinggreen. Annars är det fortfarande fairways som har högsta prioritet.
Eventuellt kommer fairways att hålpipas under hösten. En ränna för att få undan
vatten på hål 9 behövs också.
Eventuellt mer avverkning på banan.
§7

Marknadskommittén
Det har varit lugnt under säsongen. Mer arbete väntar inför 2014. En golfvecka
bör planeras in till nästa sommar.

§8

Damkommittén/Tävlingskommittén
Damkommittén har arrangerat Damsvingen i samband med dansbandshelgen.
Det gick bra och många var positiva, funderingar finns dock på att lägga det en
annan dag i fortsättningen.
Damkommittén får beröm för jobbet man gjort med blomarrangemangen under
sommaren.

§9

Juniorkommittén
Juniorerna har haft avslutning och man har haft många deltagare under
säsongen. Många och engagerade ledare. Till veckan åker 6-7 st på Skol-DM,
kul!

§10

Planeringshelg
Alternativ för planeringshelgen Sunne, Fredrikshavn och Åland. Datumet
preliminärt den 17-20 oktober. Senast måndag 23 september ska resan fastslås.

§11

Övriga frågor
- Golfbilar, styrelsen bör ser över regelverket och ta fram en policy om vad
som gäller med golfbilar på banan. Även utbildning kan bli aktuellt. Under
sommaren har det förekommit en del fyllekörningar.
- Klubbresa, Sedan Mellbystrand inte längre finns tillgängligt och 2013 års
resa uteblev, så har Jossan fått kontakter på boende i Tylösand, Halmstad. Till
vecka 22, 2014 är 20 platser preliminärt bokade. Program och mer information
kommer i ett senare skede.
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§12
§13

Nästa möte
Nästa möte blir enligt sammanträdesplanen den 13 November klockan 18.00 på
kommunalhuset.
Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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Sekreterare Josefin Norell
Ordförande Lennart Hjelm

