Protokoll fört vid höstårsmöte med Höganäs Golfklubb 2015-12-03
Lars-Olof Werme öppnade mötet, som hölls på Höganäs Bollklubb och hälsade 42
medlemmar välkomna.

1. Fastställande av röstlängd
Ingen hade någon fullmakt att redovisa. Närvarolista på medlemmar upprättades, se bilaga 1.

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Frågan besvarades med "ja".

3. Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor
Dagordningen godkändes.
Följande anmälde övriga frågor:
Camilla Johnsson
Stina Blad
Ola Sandberg

4. Val av ordförande för mötet
Lars-Olof Werme valdes till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare
Bengt Johansson valdes till sekreterare för mötet.

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Stina Blad och Curt Olle Ottosson valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

7. Ekonomisk redovisning, delårsrapport
Resultaträkning samt balansräkning för perioden jan-okt 2015 redovisades. Det ekonomiska
resultatet för årets första 10 månader var kr 128 136:- (se bilaga 2). En prognos för

helårsresultatet har i bilagan angetts till kr 50 000:- . Lars-Olof förvarnade dock om att
resultatet sannolikt blir lägre på grund av nyligen inträffade stormskador.

8. Förslag till medlemsavgifter och budget för 2016
Medlemsavgifter
Lars-Olof redovisade styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2016, se tabell nedan:
Kategori
Seniorer
Juniorer < 13 år
Juniorer 13-17 år
Juniorer 18-21 år
Studerande 22-26 år
Passiva
Personal

Medlemsavgift (kr)
3 400
500
1 000
1 500
2 200
340
450

Lars-Olof pekade på att förslaget innebär en höjning av avgiften för seniorer med kr 150:- ,
samt en ny kategori juniorer i åldern 13-17 år med föreslagen medlemsavgift kr 1 000:- . Han
förklarade också att budgeten är baserad på samma antal medlemmar som fanns i klubben
under oktober 2015, sammanlagt 415 st.

Budget
Styrelsens förslag till budget presenterades (se bilaga 3 och 4). På fråga svarade Lars-Olof att
styrelsen i budgetförslaget inte medtagit ev intäkter och kostnader för uppdrag att utföra
gräsklippning av fotbollsplaner.
Johnny Hansen pekade på att budgetförslaget endast upptog kr 69 000:- i kostnader för
juniorer medan utfallet 10 månader år 2015 uppgick till kr 113 565:- .
Ola Sandberg instämde i att det finns en diskrepans mellan förslaget till budget och utfall 10
mån.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till medlemsavgifter och budget. Styrelsen fick i
uppdrag att snarast komplettera budgeten och sända ut en rättad version.

9. Information om banan
Kalle Holmgren berättade om genomförda förändringar:
 Förbättrad dränering på flera ställen och sänkt vattennivå i dammar på hål 1 och 9
 Bevattning på rangetee
 4 nya tee med bevattning
 Nytt dekodersystem för styrning av bevattningen
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Uppdraget att klippa fotbollsplaner har gett klubben viktiga intäkter under året
Ny ruffgräsklippare har inneburit mindre tidsåtgång för klippning och samma
dieselförbrukning som 2014 trots att även fotbollsplaner klippts
Enklare traktor och dressare har anskaffats som gör att dressningen kan utföras på 1/3
del av den tid som tidigare gick åt

Kalle berättade också om tänkta framtida förbättringar:
 Green på hål 3 är nu endast 155 m2. Den skulle behöva utökas
 Större maskinhall så att alla maskiner kan förvaras under tak
 Anskaffning av lastare för att minska kostnaderna för hyra samt för ökad flexibilitet i
arbetet

10. Övriga frågor
Stina Blad tackade Camilla Johnsson för de förtjänstfulla insatser Camilla gjort i
damkommittén och huskommittén.
Camilla Johnsson tackade Gunn Henriksson för mycket bra service vid servering i samband
md tävlingar.
Ola Sandberg efterlyste mera information till medlemmarna om olik händelser för att undvika
ryktesspridning. Som exempel nämnde Ola de inbrott som skett och där bl a kontanter stulits.
Lars-Olof svarade att vid 2 inbrott stals kr 11 000:- resp kr 7 000:- i kontanter. Dessutom har
ett antal bollkort stulits från Peter Golf.

11. Prisutdelning
Prisutdelning följde. Hampus Ohlsson redovisade och delade ut priser.
Klubbmästare över 36 hål blev Ebba Wittström på 139 och Hampus Ohlsson på 140 slag.
Därefter delades ut priser i åldersklasserna:
 Herrar/damer 13-18, Ebba Wittström, 70 slag
 Herrar H 35, Richard Steinert, 78 slag
 Herrar H 45, Ulf Johnsson, 88 slag
 Herrar H 55, Dan Olsson, 79 slag
 Herrar H 65, Kenneth Gustafsson, 99 slag
 Herrar H 75, Ola Sandberg, 92 slag
Beijer-Slaget, "Söndagsgolfen” hade följade pristagare:
Klass A
 Johnny Hansen, 357 slag
 Hans Andersson, 366 slag
 Bengt Johansson, 369 slag
Klass B
 Birgitta Pålsson, 367 slag

3




Karl Möller, 382 slag
Lars Gunnarsson, 383 slag

60+ Trofén togs hem av Curt Olle Ottosson.
Tina Lundgren mottog Damkommitténs vandringspris av förra årets segrarinna Camilla
Johnson.
12. Mötets avslutning
Klubbens ordförande Lars-Olof Werme tackade och avslutade mötet.

Höganäs 2015-12-03

Bengt Johansson
Sekreterare

Stina Blad
Vald justerare

Curt Olle Ottosson
Vald justerare
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