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Verksamhetsberättelse
Allmänt
2012 har varit ett händelserikt år på många sätt!
Det började redan i januari då någon fick för sig att elda upp vårt garage för att sedan i juni
följas upp med att slå sönder rutorna på traktorn, sparka sönder spridare och sist men inte
minst förstöra kiosken. Man har svårt att förstå nöjet i denna förstörelse lusta. Tyvärr lade
polisen ner utredningarna om vilka som kunnat göra dessa skadegörelser. Det för oss
glädjande är att vi gått ekonomiskt skadeslösa ur detta då våra försäkringar täckt skadorna.
Detta har gjort att vi nu fått ett bättre och isolerat garage, dessutom på rätt plats. Det förra stod
på prickat område och inte på den plats som bygglovet angav.
Under året har bygget av ny drivingrange, nya övningsområden och tre nya hål påbörjats.
Tyvärr kom man igång lite sent eller hösten började lite för tidigt så att arbetena med
drivingrangen fick avbrytas på grund av för mycket vatten på området. Av samma orsak
kunde man inte iordningställa och så marken vid nya hål 4. Vi upplever att NCC, som är
entreprenör, försöker på alla sätt arbeta för att det mesta skall vara klart till golfsäsongen
2013.
Det vi kan konstatera är att när allt är klart kommer vi att ha en ännu bättre och mer
utmanande bana än tidigare, dessutom kommer allt, klubbhus, bana, drivingrange,
övningsområden, att vara samlat på samma ställe.
Vi har i många stycken haft ett bra år:
- Greenfee intäkterna låg på ungefär samma nivå som 2011trots att vi hade sänkt greenfee
till hälften från 1 september beroende på ombyggnaden av banan.
- Sponsorintäkterna i kronor och ören var något lägre än budgeterat, men vi har fått en del
arbeten utförda på banan utan kostnad för klubben.
- Lars-Olof Wermes idoga arbete med SISU och City Gross-kvitton har inbringat 47 000:I år liksom tidigare år som banägare har vi fått mycket beröm för vår bana. Åter igen hade vi
de bästa greenerna under våren. Allt detta är framför allt Kalle Holmgren och Co förtjänst. De
gör ett fantastiskt jobb.
Under året har vi satsat en hel del på att marknadsföra såväl klubb som bana, bl.a. genom
annonser, ”Prova på golf”, rabatterbjudanden i form av greenfee-biljetter. Vi är övertygade
om att det ” burit frukt”, vilket vi kan se på greefee-utfallet.
Under året har vi synts i ett antal artiklar i HD, tyvärr artiklar om händelser vi helst inte velat
uppleva, nämligen garagebrand och vandalisering av kiosken. HD har även skrivit några
tidningsartiklar, i positiv ton, om ombyggnaden.
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Vi sökte 2011 pengar från Leader och kommunen för ett skolprojekt men fick avslag. 2012
sökte vi pengar från Idrottslyftet för ett nedbantat skolprojekt. Vi fick pengar och genomförde
ett skolprojekt där 15 elever från Lerbergsskolan fick en gratis golfutbildning, Grönt kort.
Både från skolan och eleverna har reaktionerna varit så positiva att vi kommer att göra
motsvarande 2013 och då med ytterligare en skola. Vi har sökt och fått medel till detta.

Banan
Banansvarig Kalle Holmgren
År 2012 har varit vårt absolut händelserikaste år hittills, både på gott och ont. Vi startade året
på sämsta tänkbara sätt med en anlagd brand i vår maskinhall.
Den nya maskinhallen vi byggt är både isolerad och brandsäker. Det blev en byggnad i
Siporex (lättbetong) med isolerade väggar och tak och i samma storlek som tidigare dock en
halv meter högre för att kunna få in alla våra höga maskiner.
Vi har i och med branden kunnat byta ut större delen av vår maskinpark till bättre utan att öka
våra leasingkostnader, beroende på att restskulden på maskinerna som brann inne gav ett litet
överskott, d.v.s. restskulden var lägre en värdet på maskinerna.
När vi i våras öppnade våra ordinarie greener var de i mycket bra skick, bl.a. beroende på en
mild vinter. Vi fick beröm av Golfförbundets bankonsulent för skicket på våra greener.
Vi har under året jobbat som vanligt mycket intensivt med vår bana och våra greener. Vårt
skötselprogram har varit precis fullproppat med diverse arbetsuppgifter för att presentera en
så bra bana som möjligt. Fokus ligger främst på våra greener men även fairways, tee och
bunkrar har självklart varit i bästa ordning.
Under 2012 färdigställde vi dam- och herr tee på hål två. Vi rullade ut ca 220 m2 färdigt gräs
som nu till våren kommer att klippas ner till riktigt tee-höjd. De nya utslagsplatserna blev
riktigt bra. Hålet har fått en riktig ansiktslyftning och de långtslående spelarna har väldigt
svårt att nå greenen på ett slag. Detta har eliminerat väntetiden som vi tidigare haft på hålet.
I början av september satte man spaden i marken för ny drivingrange, nya övningsområden
och nya hål. Man stötte tidigt på trubbel ute på rangen. Det visade sig att massbalansen varit
felberäknad vilket ledde till att de överskottsmassor man trodde skulle bli över plötsligt inte
fanns. Bygget med rangen blev därför mycket försenat och har även begränsat oss i arbetet då
kommunen vägrade att köra ut nya material. Kommunen vill att massorna ska balanseras över
området för att hålla kostnaderna nere. De enda material man transporterat till golfbanan är
dräneringsgrus och greenuppbyggnadsmaterial.
Vi har kunnat förhandla oss till en del bättre lösningar som tex automatisk greenbevattning på
alla vår nya greener och delvis eller komplett dränering från våra greener och bunkrar. Vi har
även fått nedlagt en mycket viktig dränering längs med fairway på nya hål 4 vilket gör att vi
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kommer ha en torrare fairway plus att vi har möjlighet att ansluta ytterligare sugledningar på
denna ledning.
De nya greenerna är uppbyggda enligt USGA-standard, dock med ett annat dräneringsgrus.
Greenerna har såtts med ungefär 70% rödsvingel och 30% rödven. Det hann komma upp
förvånansvärt mycket gräs trots att greenerna såddes så sent på året. Tyvärr så sköljdes en del
fröer bort från slänterna runt green men det ska kompletteras nu till våren.
Banpersonalen ser positivt tillbaks på året som varit trots de motgångar som vi stött på under
fjolårets säsong. Vi hoppas nu att våren kommer snart så vi får en lång golfsäsong med en bra
bana 2013!

Hemsida och Facebook-sida
Web-ansvarig Anders Ardemalm
Golfklubbens hemsida har sedan starten år 2002 tillverkats och underhållits med hjälp av
speciellt datorprogram ”Dreamweaver” och i speciellt filformat, HTML. Detta har medfört att
endast webmaster kunnat göra ändringar i hemsidan pga såväl svårigheten som priset på
programmen som måste finnas lokalt i varje dator varifrån justeringar i hemsidan skulle göras.
Under hösten har en ny hemsida utarbetats på ett nytt och modernare sätt. Den nya hemsidan
är databasbaserad och tillverkad med hjälp av program från ”WordPress” och ”Themeforest”.
Detta innebär att programvaran numera finns på det lokala webbhotellet Loopia där vi hyr in
oss och har vår domän placerad. Alla som har behörighet kan från vilken dator som helst
varifrån som helst i världen via Internet logga in sig och arbeta med hemsidan. Avsikten är att
flera personer bl a kanslisten, greenkeeper, tävlingsansvariga själva skall arbeta med och
ändra i sina uppgifter hemsidan.
Den nya hemsidan är mycket enklare att arbeta med än den tidigare. Det krävs inga dyra
programvaror i datorerna och sidan är ytterst flexibel. Den är dessutom nästan helt gratis.
Klubben har också en Facebook-sida som togs fram under året och som användes ytterst
frekvent av 80 medlemmar som ”Gillat” sidan. Här finns foton och en hel rad kortare inlägg.

Kommittéerna
Tävlingskommittén, Lars-Olof Werme
Under 2012 har vi arrangerat 8 st. officiella tävlingar, från Prenad Slaget i april till
ICA Kvantum Gåsagolf i september.
Klubbmästare:
Damer (ingen deltagare)
Herrar Hampus Ohlsson
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Ålderskategorier:
D 50 Monica Noresson, D 60 Christina Bergsten ,H 12 Oscar Jarl, H 21 David Sandgren,
H 35 Magnus Lindgren, H 45 Johnny Hansen, H 55 Kenneth Gustafsson, H 65 John Poulsen
H 75 Kalle Möller.
Elitlaget deltog i div. 3 Skåne och placerade sig mitt i tabellen
H70 och H75 lagen har deltagit i Skåneserien D 4. H 75 vann serien och tar steget upp till
3:an nästa år.
Söndagsgolfen Bejer Slaget, som är en 9 hål- tävling. Klass A Slagspel och Klass B Slaggolf.
Tävlingen spelades de söndagar då det inte var någon officiell tävling.
Vinnare i de olika klasserna blev: Klass A Bengt Noresson och Klass B Gunn Henriksson.
Vintergolf, Sponsras av Bejer, har spelats alla söndagar från november till mars 2013.
På grund av det dåliga vädret har 7 omgångar ställts in.
Segrare blev Johnny Hansen.
60+-golfen spelas på tisdagar året runt uppdelat i fyra deltävlingar; Vinter, Våren, Excerpriset och Hösten. Totalt har 62 st. spelat under året. Det är ungefär samma antal som året
innan.
John Poulsen vann 60+-golfen och tog ytterligare en inteckning i vandringspriset.
Juniorkommittén.
Säsongen inleddes traditionsenligt med juniorernas Venläger under ledning av Peter Ohlsson
och Kalle Holmgren.
Foursome- och Matchligan
Våra juniorer har under 2012 deltagit och presterat väl under samtliga tävlingstillfällen. I
matchligan räckte det tyvärr inte till hela vägen då man i vanlig ordning var tvungna att vinna
gruppen för att gå vidare.
I foursomeligan gick de aningen bättre. Man vann gruppen men blev tyvärr utslagna på
hemmaplan emot Barsebäck.
Juniorserien, Skandia Tour m.m.
Klubben har representerats av ett 10 tal ungdomar under säsongen och resultaten har
varierat. Det viktigaste är att våra spelare får komma ut och känna på sina färdigheter samt
den mentala press som lätt uppstår på denna nivå av tävlingar.
Vi spelar i div. 2A i juniorserien. Vårt lag kom på en andra plats och fick en silvermedalj.
Laget bestod av; Hampus Ohlsson, Johan Nihlås, Philip Lindh, Niklas Hansen, Karl Niwong,
Linnea Pavlicek, Ellinor Südow, Wenche Andersson, Thea Enhörning.
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I tävlingen Gore-tex junior PRO AM spelade vårt lag i distriktsfinalen i Araslöv.

Sommarlovsgolfen och Årets junioravslutning
Sommarlovsgolfen hade i år en mycket god uppslutning under de 6 onsdagar som tävlingen
avgjordes. Ellinor Südow spelade strålande och vann både brutto och netto klasserna.
Segrare i nybörjarklassen blev Oscar Jarl.
Årets avslutning ägde rum den 13 september i strålande väder och i mycket god stämning.
Peter och Hampus delade ut flitpriser till de olika grupperna och därefter följde den
sedvanliga grillningen.
Damkommittén, Camilla Johnsson
Under säsongen 2012 samlades Höganäs Golfklubbs damer 21 onsdagar. Det sammanlagda
antalet som spelade någon gång var 33 och i genomsnitt deltog 15 damer. Under säsongen har
olika spelformer använts; första halvan av säsongen, april – juni spelades poängbogey och
perioden juli – september spelades slaggolf.
Därutöver spelades greensome, scramble och 3 klubbor + putter + kast vid olika tillfällen.
Damkommittén har också haft inslag av ”småtävlingar”: längsta drive och närmast hål vid
några tillfällen. Dessa ”småtävlingar” har ingått som en del i den vanliga onsdagsgolfen.
För att avsluta hela säsongen bokades spel lördagen 15/9 för spel på Ängelholms GK, där man
intog en välsmakande lunch efter avslutad runda. Till sist var det dags för prisutdelning.
Vi gratulerar årets främsta damer:
Poängbogey: Birgitta Pålsson, Elisabeth Henriksson och Monica Noresson
Slaggolf:
Monica Noresson, Elisabeth Henriksson och Birgitta Pålsson

Ekonomi
Kassör Thomas Blohm
Enl. beslut på årsmötet tillträdde under våren en ny kassör, Thomas Blohm, efter att Barbro
Carlson på egen begäran valt att avgå som styrelseledamot.
Kassörsbytet har medfört en översyn av golfklubbens rutiner rörande ekonomi och
redovisning. En del förändringar i syfte att stärka den interna kontrollen har efter detta införts
löpande under 2012 men till största delen per 2013-01-01, då det är olämpligt med
principförändringar under löpande år.
Följande exempel kan nämnas:
• Upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter beräknas och bokförs vid varje
månadsskifte. Detta gjordes första gången per 2012-12-31 och innebar en uppbokning
av den totala skulden på cirka 120.000 kronor, vilket medförde en reducering av
resultatet med samma belopp. Under 2013 kommer sedan endast den månatliga
förändringen att bokföras.
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•

De anställdas tidrapportering avseende semester och sjukfrånvaro har formaliserats för
att undvika alla tveksamheter och diskussioner i efterhand. I samband med detta har
även uppgift om antal innestående semesterdagar tagits med på lönespecifikationerna.

•

Kontoplanen har ”städats”. Färre konton och istället uppföljning via projekt-ID för
t.ex. resp. kommitté har införts. Uppdelning av resultatet kommer att kunna ske mellan
Klubben och Banan

Årets resultat slutade på ett svagt plus och stor noggrannhet har iakttagits för visa ett ärligt
utfall som ett avstamp inför klubbens nya förutsättningar med ombyggnad av banan och nytt
klubbhus.
Resultatet av klubbens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att årets vinst 1.627 balanseras i ny räkning.

2013-04-08

7

Resultaträkningar
Intäkter
Medlemsavgifter
Greenfee
Sponsring
Klubbverksamhet
Summa rörelseintäkter

159.595
233.370
198.335
2 109.193
2 700.493

150.580
250.872
237.700
1.356.099
1.995.251

Rörelsens kostnader
Kostnader klubbverksamhet
Summa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Resultat före finansiella intäkter

-1.581.503
-1.099.067
-23.698
- 3.775

-1.047.824
-953.091
-32.826
- 38.490

1.1-31.12 2012

1.1-31.12 2011

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella intäkter o kostn.

5.408
-6
5.402

1.927
1.927

Årets resultat

1.627

-36.563
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Balansräkningar
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier

31.12 2012

31.12 2011

41.826

68.875

41.826

68.875

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter
Kassa o Bank
Summa omsättningstillgångar

19.460
14.692
56.793
190.591
281.536

28.756
101.070
129.826

Summa tillgångar

323.362

198.701

Eget kapital och skulder
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital

83.273
1.627
84.900

119.836
-36.563
83.273

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader o förutbet. intäkter
Summa kortfristiga skulder

27.348
211.114
238.462

26.550
88.878
115.428

Summa eget kapital och skulder

323.362

198.701

Summa anläggningstillgångar
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