Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2017-11-22
Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Höganäs Bollklubbs lokal, Friluftsvägen 7 i
Lerberget och hälsade 35 medlemmar välkomna.
1. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande var medlemmar i klubben. 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.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Iréne Brisenfeldt och Monica
Karlsson.
7. Information av Pelle Sättare från SGF
Eftersom Pelle skulle köra vidare till Malmö godkände stämman att denna
punkt flyttades hit istället för att hamna under övrigt.
Pelle informerade om Svenska Golfförbundets mål och ambitioner samt om
golfens utveckling i Sverige. Glädjande så har golfen efter att ha haft en
nedgång under några år nu åter vänt upp och antalet medlemmar i
golfklubbarna ökar och det gäller även antalet golfrunder som registrerats.
Därefter pratade Pelle om medlemsundersökningen som skickades ut till
medlemmarna i maj. Vi hade en bra svarsfrekvens i vår klubb vilket är mycket
glädjande och vi hoppas att det kan bli än bättre när vi skickar ut en ny
undersökning i maj 2018. Svaren är viktiga för styrelsens arbete med att
utveckla klubben ytterligare.
Vi kan konstatera att vi ligger bra till i undersökningen och det gäller framförallt
banan. Våra medlemmar är mycket nöjda med vår bana. Vi ligger i
Sverigetoppen när det gäller resultatet kopplat till frågorna gällande banan.
Klubbens långsiktiga mål för att kunna öka kvalité och värde för medlemmarna
är framför allt att vi lyckas höja medlemsantalet och då inte minst öka antalet
juniorer i klubben. Pelle menade att vi har väldigt bra förutsättningar med en
bra bana som är väldigt centralt placerad. Målsättningen är att öka antalet
medlemmar till 500, varav 400 fullbetalande seniorer och 100 juniorer.

Målsättningen är också att öka NPS-index, d.v.s. andelen positiva
ambassadörer (medlemmar som rekommenderar vår klubb till andra) från 53
till minst 56. Enligt Pelle är det även en framgångs-faktor om fler spelare
oavsett handicap utvecklar sitt spel.
Avslutningsvis presenterades dokument som Golfförbundet tagit som hjälp till
klubbarna för att de systematiskt skall kunna arbeta med att förbättra
verksamheten.
8. Ekonomisk redovisning, delårsrapport
Föreningens kassör presenterade en ekonomisk redovisning för 2017.
Såväl intäkter som kostnader har stigit i förhållande till budget. Så här långt
pekar utfallet på att vi skall få ett resultat för helåret 2017 på runt 10 000 kr i
vinst.
9. Förslag till medlemsavgifter för 2017.
Ordförande Ola Sandberg presenterade lite siffror från våra grannklubbar
avseende antal medlemmar och vilka avgifter de har.
Vi kan konstatera att vi har förhållandevis få juniorer och vi ser också att våra
avgifter för juniormedlemskap är högt i jämförelse med andra klubbar i
området. Avgiften för seniorer däremot är lågt i samma jämförelse.
Styrelsens förslag var därför att sänka medlemsavgiften för juniorer och göra
en mindre höjning för seniorerna.
Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2018
Senior 22 år och äldre
3600kr
Junior < 13 år
200kr
Junior 13-17 år
600kr
Junior 18-21 år
1000kr
Studerande 22-26 år
2200kr
Greenfeemedlem
795kr (en greenfeebiljett ingår)
Passiva medl.
450kr
Förslaget till medlemsavgifter godkändes av höstmötet.
10. Förslag till budget för 2017.
Kassören Tom Barckman redovisade styrelsens förslag till budget för 2018.
Ett antal frågetecken dök upp på mötet som styrelsen inte kunde svara på
direkt. Frågorna var:
- Årsavgiften för juniorer 13-17 år stämmer inte.
- I redovisningen stämmer inte budget 2017 med tidigare redovisning.
- En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i ”Övrigt, Larm etc.” krävdes.
Årsmötet beslöt att en mer detaljerad redogörelse och svar på dessa frågor
skulle bifogas protokollet. Detta finns som kommentarer i Bilaga 1, Budget
2018 som är bilagt protokollet.
Beträffande banan så är orsaken till att kostnaderna stigit i huvudsak
beroende av att vi fått hyra in maskiner, reperationskostnaderna för

maskinerna ökar i takt med att våra maskiner blir äldre. Kostnaden för gödning
har också ökat markant p.g.a. högre inköpspriser.
Beträffande kostnader kopplade till klubben så har det tillkommit en del för flytt
av byggnader mm. i samband med byggnation av den nya maskinhallen som
skall på börjas efter årsskiftet.
Årsmötet godkände därefter styrelsens förslag till budget för 2018.
11. Inkomna motioner
Fem motioner hade kommit in från medlemmar.
Motion Nr:1
Förslag/Motion angående flytt av NCC Söndagsgolfen från söndag till lördag.
Undertecknad föreslår att NCC Söndagsgolfen, som nu spelas på söndagar kl.
08.30 och 10.30, flyttas till lördagar samma tider. På söndagar äger väldigt
ofta olika tävlingar rum. Det innebär då att NCC Söndagsgolfen inte kan äga
rum, t.ex. under juli är 4 av 5 söndagar upptagna av olika tävlingar. Jag anser
självklart att klubben skall fortsätta med dessa tävlingar, och inte Iåta NCC
Söndagsgolfen ha någon typ av förtur. Det innebar dock att vi som gärna
deltar i NCC Söndagsgolfen under många söndagar inte kan utöva denna
golfaktivitet, där det också är ett mycket trevligt socialt umgänge. På lördagar
förekommer inte andra tävlingar i samma omfattning. Undertecknad föreslår
härmed att Styrelsen fattar följande beslut: att NCC Söndagsgolfen flyttas från
söndagar till spel på lördagar kl. 08.30 och 10.30. att denna förändring sker i
samband med att perioden för Vintergolfen 2017 påbörjas, eller allra senast
då perioden för sommargolfen 2018 startar.
Styrelsens yttrande:
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås med följande motivering:
Lördagen är en dag då många handlar och utför diverse ärenden. Risken är
stor att vi får färre som kan delta om vi flyttar tävlingen till lördagar. Dessutom
skulle en flytt till lördagar innebära att banan är upptagen av tävling både
lördag och söndag under ett flertal helger. De medlemmar som inte är
intresserade av att spela tävlingar skulle då sakna möjlighet att spela.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion Nr:2
Jag vill ta upp frågan om reducerad greenfee på Mölle GK och S:t Arild GK för
Höganäs GK:s medlemmar vid egna sällskapsspel på deras bana.
Styrelsens yttrande:
Styrelsen eller årsmötet kan inte fatta beslut om att vi skall ha reducerad
greenfee på andra banor. Vi kan kontrollera om något intresse för detta finns
hos Mölle respektive Arild men något beslut kan inte tas.
Årsmötet kan ej fatta beslut i frågan.

Motion Nr:3
Valberedningen ser gärna att man inför en regel, dvs stiftar ett sista datum för
när man skall avsäga sig sitt förtroendeuppdrag inom styrelsen, respektive
kommittéer, etc. där man är förtroendevald.
Denna uppsägning skall ske minst tre månader innan uppdraget upphör
(årsmötet)
Styrelsens yttrande:
Styrelsen förordar förslaget. Det är rimligt att man i god tid innan årsmötet
meddelar valberedningen och styrelse att man inte vill ställa upp för omval.
Årsmötet beslutade att detta skall gälla som en rekommendation.
Motion Nr:4
Undertecknad medlem har önskemål om damgolf under dagtid en gång per
vecka. Flera medlemmar i damgolfen har framfört detta, eftersom vi är många
pensionärer skulle det vara välkommet med golf inte bara på kvällstid! Går det
att genomföra blir vi glada!
Styrelsens yttrande:
Styrelsen ställer sig tveksam till motionen. Det är för få damer totalt. Skulle det
bli en uppdelning är risken stor att damgolfen försvinner på onsdagskvällarna
p.g.a. för få spelare. Det skulle innebära att de som förvärvsarbetar inte kan
spela. Dessutom måste en ny person inskolas för GIT-registrering.
Styrelsen föreslår att förslaget remitteras till damkommittén som tar fram
förslag till lösningar. Förslagen skickas ut som enkät till klubbens damer för
synpunkter.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens yttrande. Damkommittén får i uppdrag att
ta fram förslag som sedan skickas ut som enkät till klubbens damer.
Motion Nr:5
Föreslår att vi inför samma form av spelrätt som Ljungbyheds golfklubb
erbjuder. Detta innebär att är man fullvärdig medlem i annan klubb kan man
för 1500:-/kr, spela när som helst på banan. Man slipper dessutom betala
greenfee vid denna klubbs tävlingar.
Nu har ju Ljungbyhed 18 hål så vi kanske ska ta lite mindre betalt per år än
de.
Styrelsens yttrande:
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås.
Man kan idag lösa årsgreenfee för 3100 kr. Att införa en subventionerad
årsgreenfee för de som är medlemmar i en annan klubb kan få till följd att
presumtiva medlemmar istället tecknar medlemskap i en billig brevlådeklubb
och därefter tecknar en billig årsgreenfee hos oss. Risken är att vi förlorar mer
än vi tjänar på en sådan spelrätt.

Årsmötet beslutade att motionen avslås.

12. Information
a. Styrelsen informerade om Svenska Spel-Gräsroten och om ICA-taggen
Man kan registrera till Svenska Spel att man vill stötta Höganäs
Golfklubb. I och med detta får klubben en viss procent av spelbeloppet.
Det kostar inget att registrera sig men det ger viktiga pengar till
klubben. För 2017 fick vi 4858 kr, men det kan bli mer så vi uppmanar
alla medlemmar som använder Svenska Spel att registrera sig.
Styrelsen uppmanar också alla som handlar på ICA att skaffa en
streckkodstagg. Dessa finns hos Vivian i kansliet. Oavsett om man
skannar själv eller går via kassorna kan man använda taggen och
klubben får då 1 % av beloppet. Det kan också ge ett värdefullt tillskott
till klubbens ekonomi.
b. Ny loggotyp och klubbmärke
Lars Kihlman presenterade ett förslag till ny loggotyp.
Årsmötet beslutade att vi skall gå vidare med att ta fram en ny logga
och klubbmärke utifrån det presenterade förslagets grundform och
färgsättning. Styrelsen skall tillsätta en arbetsgrupp för detta arbete.
c. Information om banan
Klubbens greenkeeper Karl-Gustav Holmgren informerade om banan.
Ett skötselavtal med Vikens IK är klart. Det kommer att ge ett fint
tillskott till klubbens ekonomi.
Den norra delen av de nya vallarna mellan hål 5 och 8 har nu formats
och sprutsåtts. I samband med detta har även den stora dammen
rensats.
Sju nya träd kommer att planteras på kullarna. Detta görs dels för att
försköna banan men även för att förhindra att man tvärar allt för mycket
över dogleg.
En ny fairwaybunker är planerad på hål 8 efter dogleg. Den kommer att
anläggas så fort vädret medger.
En ny maskinhall med en yta på 160 kvm kommer att byggas med
planerad byggstart efter nyår. Denna bekostas av NCC och är en
ersättning för att de fått dumpa de massor som skall bilda kullarna
mellan hål 5 och 8. I samband med detta kommer den mindre
byggnaden vi har idag att flyttas och kopplas samman med klubbhuset.
Den kommer då att kläs med samma typ av väggbeklädnad som
klubbhuset.

För klara av effektiv skötsel av banan samt de åtagande vi har mot
Höganäs Bollklubb och Vikens IK kommer vi att köpa in en ny traktor
med frontlastare. Våra befintliga maskiner är tyvärr inte användbara till
alla de arbeten som måste utföras. Vi kommer antingen att leasa den
nya traktorn eller köpa den via avbetalningsfinansiering. Medel finns
med i budget.
I samband med informationen uttalades önskemål om anläggande av
gångvägar på hål 2 och 5. Detta önskemål har framförts även tidigare.
Bankommittén kommer att titta på detta.
d. Nya klubbkläder
Peter Ohlsson informerade om nya klubbkläder. Info finns på
hemsidan, men vi får avvakta med detta tills arbetet med nytt
klubbmärke är klart och beslutat.
13. Övriga frågor.
En fråga har skickats till tävlingskommittén angående användande av
fairwaymatta. Vad gäller när klubben har krav på att sådan skall användas
men spelare slår från fairway utan matta? Vinterreglerna bör förtydligas
avseende detta.
Frågeställaren har inte fått något svar på sin fråga från kommittén.
Styrelsen kommer att se till att vinterreglerna kompletteras.
Hemsidan behöver ses över bl.a. avseende epost-länkarna till styrelse och
kommittéer. Uppdatering kommer att ske.
14. Prisutdelning.
Priser för klubbtävlingar 2017 delades ut.
Söndagsgolfen
Klass A
1:a Leif Larsson
2:a Kenneth Gustafsson
3:a Bengt Johansson
Klass B
1:a Katarina Ljungkvist
2:a Jan Andersson
3:a Karl Möller
Vandringspris 60+
Krister Andersson
Damgolfen
Birgitta Pålsson

15. Avslutning
Ordförande Ola Sandberg tackade alla deltagarna och avslutade mötet.
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Kenneth Carlsson
Sekreterare

Iréne Brisenfeldt
Vald justerare

Monica Karlsson
Vald justerare

BILAGA:
Budget 2018 med kommentarer och förtydliganden.

BUDGET 2018

HÖGANÄS GOLFKLUBB

Sida 1

BUDGET 2018
INTÄKTER
Seniorer
Seniorer Grönt kort
Juniorer 0-12
Juniorer 13-17
Juniorer 18-21
Studerande 22-26
Passiva
Personal
Hedersmedlem
Greenfeemedlemsskap
Summa Medlemsavgifter

Antal
315
25
30
25
18
5
13
3
1
40
475

årsavg
2018
Totalt 2018
3 600 1 134 000
2 200
55 000
200
6 000
600
12 000
1 000
18 000
2 200
11 000
340
4 420
450
1 350
0
0
795
31 800
1 273 570

Övriga Intäkter
DK, JK, SK, TK, FG
Greenfee inkl Årsgreemfee
Arrende Drivingrange
JK träning o läger
JK bidrag
Sponsoring
Kiosken netto
El försäljning
Skötsel externt
SISU medel
CityGross o ICA
Övriga Intäkter

104 000
393 000
31 000
96 000
30 000
200 000
44 000
20 000
287 500
10 000
29 000
27 000

Summa Övriga Intäkter

1 271 500

SUMMA INTÄKTER

2 545 070

KOSTNADER
Löner
L öner o soc. Kostn
Lönebidrag
Pensionskostnader

-1 522 000
506 000
-60 000

Summa Personalkosrnader

-1 076 000

Banan
Arrende
Drivmedel
Banmaterial
Maskinleasing/hyra
Elkostnader
Förbrukn.invent/material
Rep. O underhåll maskiner
Gödning/underh greener
Bevattningsanl.
Avskrivning maskiner

-60 000
-90 000
-85 000
-175 000
-70 000
-34 000
-103 000
-120 000
-20 000
-80 000

S:a Kostnader Banan

-837 000

HÖGANÄS GOLFKLUBB

BUDGET 2018

Sida 2

Klubben
DK, JK, SK, TK FG
JK träning o läger
Rekryteringskostnader
Sponsorkostnader
VA o Renhållning
Administration
Reskostnader
Marknadsföring
Avgifter till SGF o SkGF
Kurser o Utbildning
Byggnader
Övrigt, Larm etc.
Avskrivning Byggnad o Mark

-54 500
-128 000
-12 000
-20 000
-14 000
-99 500
-5 000
-38 000
-93 000
-10 000
-20 000
-93 000
-37 900

S:a Kostnader Klubben

-624 900

SUMMA KOSTNADER
Verksamhetens resultat

-2 537 900
7 170

Finansiella Intäkter o kostn.
Räntor netto

BERÄKNAT RESULTAT

-220
6 950

Svar på frågor på Höstårsmötet 22 november 2017.
Fråga Årsavgiften för juniorer 13-17 å stämmer inte?
Antalet Juniorer blev tyvärr felskrivet, skall vara Antal 20 st
vilket då innebär en totalavgift för dessa på 12 000:- kr.
Fråga Varför stämmer inte Budget 2017?
Vid Budgetredovisningen för 2017 vid Höstårsmötet 2016 redovisade
Kiosken Intäkter och Kostnader på resp. intäktssidan och kostnadssidan.
Nye Kassören anser att Kiosken är en sidoverksamhet skild från huvudverksamheten golf och vill på ett enkelt sätt se nettoresultatet för
Kiosken. Därför redovisas budgeterad kostnad 55 000:- avdragen från
intäkten 100 000:- netto på intäktssidan.
Så den nu presenterade 2017 Summa intäkter 2 213 950:-+55000:- =
2 268 950:- vilket är Summa intäkter som visades Höstmötet 2016.
Fråga om vad som ingår under rubriken Övrigt, Larm etc,
Larm
23 000:Peters Golf 42 600:- Seriespel etc
Kalle diverse 4 142:Höganäs kn 17 797:- Karta, Bygglov
Div. småbelopp 5 461:-

