Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2016-11-16
Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Höganäs Bollklubbs lokal, Friluftsvägen 7 i
Lerberget och hälsade 41 medlemmar välkomna.
1. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande var medlemmar i klubben utom en som förutbetald medlem
för 2017 och alltså saknade rösträtt. Ingen hade någon fullmakt att redovisa.
Närvarolista upprättades.
2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Frågan besvarades med ”ja”.
3. Fastställande av dagordning och föredragningslista.
Dagordningen godkändes och inga nya frågor anmäldes.
4. Val av ordförande för mötet.
Ola Sandberg valdes att leda mötet.
5. Val av sekreterare.
Kenneth Carlsson valdes som sekreterare.
6. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
Kenneth Gustafsson och Camilla Johnsson valdes.
7. Ekonomisk redovisning, delårsrapport
Ordförande föreslog att punkten flyttas till efter punkt 8. Årsmötet godkände
detta.
8. Förslag till medlemsavgifter för 2017.
Styrelsen presenterade nedanstående förslag till medlemsavgifter för 2017:
Senior 22 år och äldre
3500kr
Junior < 13 år
500kr
Junior 13-17 år
1000kr
Junior 18-21 år
1500kr
Studerande 22-26 år
2200kr
Greenfeemedlem
795kr (en greenfeebiljett ingår)
Passiva medl.
340kr
Förslaget till medlemsavgifter godkändes av höstmötet.
9. Förslag till budget för 2017.
Justerade dokument med utfall 2016 och förslag till budget 2017 delades ut.
Påpekades från mötesdeltagare att budget för 2016 som redovisas i
dokumentet inte stämde med de siffror som antogs på vårmötet. Styrelsen bad
om ursäkt för detta. Berodde förmodligen på en kommunikationsmiss mellan
tidigare kassör och nuvarande.

Ordförande drog utfall t.o.m. oktober och prognos för helår 2016, samt förslag
till budget 2017.
Det påpekades från mötesdeltagare att summan för intäkter seniorer i budget
inte stämde. Med 310 medlemmar som betalar en avgift på 3500kr blir inte
summan 1 072 000 kr.
Styrelsen lovade kolla upp beräkningen vilket också gjordes direkt efter mötet.
Det visade sig att den redovisade summan stämmer. Det är en sammanslagning av tre poster och detta framgår i den bifogade sammanställningen i
Bilaga 1.
Dokumentet justeras och skickas till samtliga medlemmar enligt beslut på
mötet.
På intäktssidan måste vi sträva efter att bli fler medlemmar i klubben.
Ambitionen från styrelsen är att vi skall bli 420 medlemmar.
När det gäller klubbens kostnader så har styrelsen haft en dialog med
kommunen angående arrendet. Vi vill ha en längre arrendetid och lägre
kostnad. Vi har idag högre kostnad för arrende än många andra klubbar.
Denna dialog med kommunen kommer att fortsätta.
Lönekostnaden kommer tyvärr att stiga något under 2017 jämfört med 2016.
Orsaken till detta är ändrade bidragsformer för anställda.
I styrelsens förslag till budget får vi ett plusresultat per helår 2017 på 18 000kr.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget.
10. Information
Klubbens greenkeeper Karl-Gustav Holmgren informerade om banan.
2016 har varit ett bra år med förhållandevis få skador på greener och fairways.
Vi har haft delvis nyanställd personal men de har kommit in i arbetet snabbt
och samtlig personal har gjort ett bra jobb.
En begagnad luftare har köpts in för 10 000kr. Vi behöver nu inte hyra detta
från Mölle GK. Det innebär att vi kan lufta våra greener fler gånger per år och
ändå minska kostnaderna.
I budget har vi även tagit upp kostnad för att hyra en lastare. Förutsättningen
för att vi skall leasa denna är att vi får avtalet med Höganäs Bollklubb.
Bevattningssystemet är ombyggt så att vi nu kan bevattna samtliga greener
och tee. Vi har i höst lagt ner ledning för bevattning av fairway på hål 6. Då
denna har väldigt lätt att torka ut.
Under året har vi arbetat med att få till ett avtal med NCC. Avtalet innebär att
NCC får köra in och tippa överskottsmassor på banan under en treårsperiod.
Massorna skall formas till kullar mellan hål 5 och 8 och även väster om hålen
7 och 8. Kullarnas sträckning och höjd framgår av bilaga 2. Vi får som
kompensation en ny maskinhall byggd av NCC.

Massorna skall vara av godkänd kvalité och kontroll av detta kommer att ske i
samråd med kommunen. Höjder före och efter att massorna körts in kommer
att mätas med hjälp av drönare.
Vi hoppas att avtalet och alla tillstånd skall vara klara inom kort.
Vi har i våras och även under tidigare år haft stora skador på fairways
orsakade av elbilar och vagnar. Skadorna är svårläkta och är bitvis kvar ända
in i maj. Styrelsen föreslog därför att vi inför ett förbud mot elbilar/mopeder
från den 1 december och fram till det bedöms vara ok att köra igen.
Förslaget godkändes av årsmötet.
Styrelsen uppmanar även de som har möjlighet använder bärbag istället för
vagn under vinterperioden.

11. Övriga frågor.
Vägen längs drivingrangen som finns med i ett av kommunens planförslag
togs upp. Ordförande informerade om att styrelsen tagit upp detta med Peter
Kovacs och han har lovat skriva in att ingen väg skall byggas de närmsta 10
åren, samt om och när detta blir aktuellt skall klubbarna få vara delaktiga i
processen.
Vi har under höstarna stora problem med lövfällning på drivingrangen.
Poppelraden längs rangen ligger utanför vår tomtgräns och vi kan därför inte
själv agera som vi vill. Ett förslag som kom upp är att kommunen hjälper oss
med anskaffning eller lån av maskin för lövblåsning.
Styrelsen kontrollerar möjligheten.
Tävlingskommittén informerade om tävlingsformer och tävlingsverksamheten
2017.
Vi har tillsammans med S:t Arild och Mölle GK kommit överens om att
respektive klubbs medlemmar får delta i varandras tävlingar och endast betala
anmälningsavgiften 120kr. Klubbarna kommer att under 2017 göra ett
gemensamt tävlingsprogram. Information kommer att spridas så fort
programmet är klart och beslutat.
Inför tävlingsåret 2017 kommer klubben att ställa krav på Exakt tävlingshandikapp (ETH). Det kommer att krävas fyra registrerade ronder för att få
ställa upp i tävling.
Styrelsen föreslog att vi höjer tävlingsavgiften till 120kr som då även inkluderar
kaffe och fralla. Förslaget godkändes av mötet.
Deltagare på mötet lämnade förslag om att söndagsgolfen skulle köras i GIT.
Ett stort problem är emellertid att få tag på någon frivillig som är beredd att
sköta detta.
Tävlingskommittén tar upp punkten och diskuterar om förslaget är möjligt att
genomföra.

12. Prisutdelning.
Årets ros delades ut till Daniel Hill som tyvärr inte var närvarande på mötet.
Daniel fick rosen för allt ideellt arbete han lägger ner på vår bana.
Avslutningsvis var det tid för prisutdelning från årets klubbtävlingar. Nedan
redovisas resultaten och pristagarna.
Seniorgolf 60+, vandringspris
I kamp med 95 deltagare heter vinnaren:
Curt Olle Ottosson 275 poäng
Damgolfens vandringspris
Går till Birgitta Pålsson
Söndagsgolfen
Klass A
1.
Kenneth Gustafsson
2.
Göran Axelsson
3.
Hans Andersson

361 slag
362 slag
368 slag

Klass B
1.
Birgitta Pålsson
2.
Bengt Rosenborg
3.
Lars Gunnarsson

363 slag
366 slag
367 slag

Stort grattis till alla pristagarna och lycka till nästa säsong.

13. Avslutning
Ordförande Ola Sandberg tackade alla deltagarna och avslutade mötet.

Höganäs 2016-11-16

Kenneth Carlsson
Sekreterare

Camilla Johnsson
Vald justerare

Kenneth Gustafsson
Vald justerare

Bilaga 1. Budget 2017
Intäkter
antal
Seniorer
Seniorer förbetalande
Seniorer Grönt kort
Juniorer 0-12
Juniorer 13-17
Juniorer 18-21
Studerande 22-26 år
Passiva
Personal
Hedersmedlem
Greenfeemedlemskap
Summa medlemsavgifter
Försäljning av El
DK, TK,SK,FG
JK tävl
Fotboll
Greenfee (Årsgreefee ingår)
Arr. Drivingr.
JK läger
Sponsorer
Försäljning kiosk
Övriga ersättn o intäkter
JK bidrag
SISU medel
City Gross

286
15
10
30
20
10
5
20
5
1
20
422

budget
1 001 000
49 000
22 000
15 000
20 000
15 000
11 000
6 800
2 250
0
15 900
1 157 950
18 000
105 000
5 000
240 000
350 000
28 000
10 000
175 000
100 000
0
35 000
20 000
25 000

Summa övriga intäkter

1 111 000

Summa intäkter

2 268 950

1 072 000

Kostnader
Banan
Arrende
Drivmedel
Banmaterial
Maskinleasing/hyra
El-kostnader
Förbrukn.invent/material.
Rep o underhåll maskiner
Gödning/underhåll greener
Bevattningsanl.
Avskrivning maskiner
S:a kostnader banan
Lönekostnader, delas mellan bana och
klubb

90 000
90 000
45 000
160 000
60 000
45 000
100 000
90 000
10 000
70 000
760 000

Löner/soc kostn
Lönebidrag
pensionskostnader

1 460 000
-475 000
45 000

S:a personalkostnader

1 030 000

Kostnader
Klubben
DK,TK, SK,FG
JK tävl/reskost
JK läger
Sponsorkostnader
Inköp kiosk
Lokalhyror
VA + renhålln
Admin.kostnader
Reskostnader
Marknadsföring
Avgifter till SGF &Sk.GF
Övrigt
Kurs/Utbildning
Avskrivning
S:a kostnader klubben

45 000
30 000
10 000
10 000
55 000
1 000
20 000
95 000
10 000
30 000
90 000
30 000
5 000
30 000
461 000

Summa kostnader

2 251 000

Intäkter
Kostnader

2 268 950
2 251 000

Resultat

17 950

Bilaga 2. Anläggning av kullar på banan

