PROTOKOLL nr 48, fört vid möte med
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB
Onsdagen den 8 augusti kl. 18.30
Lokal: Forsbacka herrgård
Ledamöter:
Per Svenhage
Christer Axelsson ersätter Britt Gustafsson
Helene Andersson
Kenneth Johansson
Ulrika Abrahamsson
Gunnar Christensson
Katarina Gip
Adjungerande:
Christer Stolpen
Per-Åke Gärdensmo
Glenn Eriksson

§1

Mötets öppnande och val av justeringsman
Mötet öppnades och till justeringsman valdes Ulrika Abrahamsson.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
Gunnar gick igenom klubbens ekonomi.
Styrelsen beslutade att Christer och Gunnar ska ta fram en rutin för hantering av
medlemsavgifter.

§5

Rapport från kansliet
 Antalet medlemmar är 849 st.
 1 172 gästnätter är bokade hittills.
 2 877 greenfeegäster.
 From 8/8 höjs greenfeeavgiften till ordinarie avgift, 480 kr.
 Klubben har haft feriearbetare som har arbetat på klubben under sommaren samt varit
ledare i sommarskolan.
 Christer ska kontakta Håkan Bürgemeister angående Västarvet (bidrag från Länsstyrelsen).
 Man tittar på ny ytterdörr till Jägmästarflygeln.
 Christer håller på att ta fram förslag till avtal angående ny krögare.
 Styrelsen tittar på förslag till annons för att söka efter ny krögare. Per Svenhage lämnade
rummet vid denna punkt och deltog ej i diskussionen.

§6





Rapport från bankommittén
Maskinhallen – En offertförfrågan har tagits fram och skickats ut.
Banan – Banan vattnas både natt- och dagtid. Bevattningen på greener har prioriterats före
fairways. Bevattningsutrustningen behöver ses över inför nästa säsong.
Banpersonalen och bankommittén ska dokumentera underhållet av banan för att kunna
utvärdera i efterhand och för att kunna lära sig inför framtiden.
Banan behöver få in mer solljus och träd kommer därmed att tas ner på vissa platser.

§7

Leaderprojektet
Projektet startar snart igen efter sommaruppehållet.

§8

Pågående projekt
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§9

Players 1st medlemsundersökningar
En medlemsundersökning skickas ut till medlemmarna tre gånger per år.
Christer går igenom resultatet från senaste omgången. Det totala resultatet ska sammanställas
och gås igenom efter att säsongen är slut.

§11

Övriga frågor
 Juniorverksamheten – Birgitta genom Christer redogör för verksamheten. Träningar och
sommarskola är de aktiviteter som äger rum under säsongen.
 Shopen – Glenn har tittat på hur avtalet med Dömle Golf ser ut och anser att det behöver
uppdateras. Möte är bokat med Dömle för att se över avtalet och samarbetet. Ärendet ska
återrapporteras på nästa möte.
 Allmänna arvsfonden – ingen ansökan har gjorts än. Först måste ett projekt skapas och en
projektgrupp bildas.
 Forsbacka är inbjuden till Bohuslän-Dals Golfförbunds 50-årsjubileum.
 Forsbackas jubileumsfest 2019 – planeringen har påbörjats.
 Resan till Nordea Masters fredagen den 17 augusti blir av.
 Sponsorgolfen är lördagen den 25 augusti.
 Frivilligt arbete-dagen med grillning och tävling behöver flyttas, nytt datum blir söndagen
den 7 oktober.
 GDPR – Christer tar kontakt med Svenska Golfförbundet.
 Årets sista AW-golf sker den 24 augusti och kommer att spelas som flaggolf.
 Ulrika visar västarna som medlemskommittén köpt in och som kan användas vid aktiviteter.
 Resultat från dam-, herr- och oldtimers veckotävlingar ska skickas till PD.
 Per vill i fortsättningen ha en kopia av kommittéernas mötesprotokoll för att få en inblick i
respektive verksamhet.
 Strategidag för styrelsen blir den 6 oktober, mer information kommer att skickas ut. Christer
ska gå igenom årshjul för klubbchef, pro/kanslist och greenkeeper innan mötet.

§12

Beslut om att skicka ut dagens protokoll
Det beslutades att skicka ut dagens protokoll.

§13

Avslutning
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 11 september kl. 18.30.

Vid protokollet,

Helene Andersson
Sekreterare

Justeras:

Per Svenhage
Ordförande

Ulrika Abrahamsson

