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Närvarande: Pär Åke Gärdesmo, Jörgen Andersson, P O Bengtsson, Kenneth Johansson, Per
Svenhage, Leif Gustafsson.
Ej närvarande :Per Lundgren
Målsättning: Att göra en förändring varje år och flera framåt i tankarna.

Pelle gjorde en presentation om året som gick och vilka jobb som gjordes då, för banan var ju i strålande
författning hela året med en tidig start.
Nu har det hålats på greener som har is och det planeras att gödsla med hönsgödsel längre fram för att påskynda
smältningen.
Saker som inköpts är en ny bollplockare och avkalkare till vattnet.
Vad som i år bör prioriteras är ta hem sand till bunkrar, styrsystem till vattenanläggning och sandbehållare och var
ska de placeras?
Budget: 1950´
Leif berättade lite vad röjarlaget har gjort och hur det ser ut framåt i tiden. Vi ser över trädbeståndet på en träff
söndagen 5 februari kl. 11.00. Leif har kontakt med Pelle om vad som ska göras och ett anslag finns i verkstad på
arbeten som står på tur.
Pelle kollar upp maskinpark till nästa möte.
Per S mailar ut vision 2000 till kommiteen.
Jörgen kollar upp Vildsvinskostnaden till nästa gång.
Kenneth, funderar på droppruta vid fairwaysida på 1 hål. Ta med till nästa styrelsemöte.
Städdagar meddelas i god tid.
Pelle skriver några rader som ska ut på hemsidan vad som händer på banan.
Information till gäster på hemsidan att banan är vänd, skyltar som hänvisar till 1.a tee.
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Tänka på att säkerheten är bra vid utgång till 1,a tee.
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Pelle o Kenneth kollar upp hur vi gör med 1a green.
Per S kollar upp nya mötesdatum.
Att fundera på till nästa möte: Vad skulle vi vilja förbättra/förändra? Ta med till nästa möte.
Vid pennan Leif
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