Protokoll
Datum

2020-08-24
Nr 7

Styrelsen
Av

Peter Sandgren

Styrelsemöte måndagen den 24 augusti kl. 1800- 2000
Närvarande: Bengt Skough, Mats Welff, Magnus Jönsson, Annelie Wiedeheim, Olle Fribert,
Tobias Arildsson, Peter Sandgren,
Saknades: Christine Möller,

1.Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Föregående mötesprotokoll
Principer för köhantering: Det är nu kö för medlemskap till KGK. Styrelsen anser att det är
viktigt att det finns tydliga principer/kriterier för hur kön hanteras och beslutade att ta upp
frågan med Bolaget.
Medlemsarrangemang: Tobias informerade att det under rådande omständigheter inte är
lämpligt med medlemsarrangemang, typ ”nine and dine”.
8. Kommande vinter
Beslut om den planerade ombyggnaden av Åhus Västra bedöms vara nära förestående.
Styrelsen diskuterade – utifrån texten i spelrättsavtalet mellan Klubben och Bolaget – vilka
följder detta får för medlemmarna. Konsekvenserna (i synnerhet för de som endast är
medlemmar på Åhus Västra) blir kännbara under hösten 2020 och våren 2021, varför
styrelsen anser att särskilda åtgärder krävs för att så långt möjligt säkerställa spel över
lågsäsongen. Styrelsen ser det dock som mycket gynnsamt för utvecklingen av anläggningen
att ombyggnaden sker, och att det sker under kort tid över vintern, och att detta kommer att
skapa väsentligt bättre möjligheter/tillgänglighet på båda banorna från försommaren 2021.
4. Ekonomi och fördjupad budgetanalys
Diskuterades det ekonomiska läget.
Eftersom visst ekonomiskt underlag saknas beslutades att senarelägga den fördjupade
budgetanalysen till septembermötet.
Utvecklingen av Klubbens investerade medel är fortsatt positiv.
5. Medlemsläge
Medlemsutvecklingen är positiv, varför vi nu har medlemskö. Ökningen av juniorer, för vilka
det inte finns något ”medlemstak”, är särskilt glädjande.

Kristianstads Golfklubb i Åhus • Kavrövägen 29 • 296 35 Åhus • 044-24 76 56
www.kristianstadsgk.com • info@kristianstadsgk.com

Protokoll
Datum

2020-08-24
Nr 7

Styrelsen
Av

Peter Sandgren

6. Tillgängligheten på banorna – en första analys
”Trycket” på banorna har varit mycket högt under högsäsongen. Medlemmarna har haft svårt
att få starttid, i synnerhet med kort varsel och i synnerhet på Åhus Östra. Statistik från Bolaget
visar att bokningsläget under juli månad var över 80%, varav 53% medlemsbokningar. Detta
är i enlighet med spelrättsavtalet, som säger att minst 50% av starttiderna ska vara tillgängliga
för medlemmar.
Styrelsen bedömer att tillgängligheten på banorna kommer att bli en av de viktigaste
”medlemsfrågorna” framöver. Med en snabb ombyggnad av Åhus Västra kommer
anläggningen att ha två högklassiga och attraktiva banor, vilket rimligen kommer att innebära
en jämnare fördelning mellan banorna och därmed högre tillgänglighet.
7. Vad händer – behov av åtgärder
Tävlings (Olle): KM (kategori) lockade i stort sett lika många tävlande (68) som föregående
år. Dock endast 2 kvinnor. Junior-KM avses genomföras senare under säsongen om det går att
hitta ett lämpligt datum.
Åhusveckan var en stor framgång och lockade mer än 800 startande.
JuniorElit (Magnus): Flera framgångar för juniorer (i synnerhet de yngre juniorerna) har
noterats. Tre spelare är klara för riksfinal i Teen Cup och Juniorlaget är klart för
Sverigeslutspel i Juniorserien.
Glädjande många nya juniorer i träning.
Annelie: Några få pass i starterverksamheten har varit obemannade, men det har i stort
fungerat väldigt bra. Bolaget önskar utökad verksamhet till nästa säsong.
Annelie redogjorde vidare hur damernas företräde på onsdagskvällarna har fungerat.
Regel- och hcpteamet (Peter): Teamet publicerar i nästa KGK-info förtydligande av några
regler. Ett hcp-ärende har behandlats.

9. Övriga frågor
Bussen: Lämnas på verkstad den 26 aug för reparation av AC. Bekräftades att Tommy
(vaktmästaren) har ansvar för fortlöpande underhåll av bussen.
Facebook: Diskuterades Facebookgrupper och Klubbens eventuella intresse/ansvar. Angående
en särskilt intressant grupp Uppdrogs åt Christin att kontakta vederbörande för att i samråd
med denne/denna utveckla gruppen.
PlayersFirst: Informerade Mats om medlemsundersökningen, vars andra fas påbörjas i höst.
Därefter kommer Bolaget att utvärdera enkäten och delge resultatet.
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10. Nästa styrelsemöte
Den 21 september kl 1800-2000
11. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Peter Sandgren

Mats Welff
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