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Styrelsemöte måndagen den 15 juni kl. 1800 - 2000
Närvarande: Bengt Skough, Mats Welff, Magnus Jönsson, Annelie Wiedeheim, Olle Fribert,
Tobias Arildsson, Peter Sandgren, Christin Möller, Carl-Henrik Dahlqvist (punkt 2)

1.Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet
2. Information från Ägarbolaget – Carl-Henrik Dahlqvist
C-H redogjorde för den planerade ombyggnaden av Åhus Västra som startar hösten 2020.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Föregående mötesprotokoll
- Bussen – vinterhjul och körjournal är åtgärdat.
- banrekord – Christin har avslutat sina efterforskningar och förteckning över banrekord är
inlagt på hemsidan.
- out of bounds- diskussionen med Course Manager – Peter redogjorde för samarbetet med
Course Manager, vilket fungerar väl. Out of boundsmarkeringar är flyttade på hål 7 och hål 9
på Åhus Östra.
5. Corona – läge och konsekvenser
Klubbtävlingar – och även andra interna tävlingar - kan arrangeras från den 1 juli.
Dock finns rekommendationer från SGF att förhålla sig till. Dessa gäller tills vidare.
6. Ekonomi och medlemsläge
Antalet klubbmedlemmar är i stort oförändrat i förhållande till fjolåret. En viss förflyttning av
medlemskap på båda banorna till medlemskap enbart Västra har dock skett.
Diskuterades vilken policy som egentligen gäller för antagning av nya medlemmar och
eftersom osäkerhet råder uppdrogs åt Mats och Bengt att undersöka frågan.
Klubbens investering visar trots årets svaga finansiella situation en fortsatt positiv utveckling.
Beslutades att göra en fördjupad budgetanalys inför styrelsemötet den 24 augusti. Därför
uppdrogs åt Magnus och Olle att återkomma i god tid före detta möte med en analys avseende
kostnader/intäkter inom junior- och elitverksamheten respektive tävlingsverksamheten.
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7. Vad händer – behov av åtgärder
Informerade Olle om det KGKinfo som kommer under veckan och som reglerar våra
klubbtävlingar framöver. Tävlingsintresset bedöms vara stort.
Uppdrogs åt Olle att se över och vid behov revidera i klubbens tävlingsprogram på hemsidan.
Informerade Olle kort om avsikten att genomföra KM den 15-16 augusti. Eftersom styrelsen
inte har något möte dessförinnan uppdrogs åt Olle att återkomma via epost med mer fullödig
information om årets KM.
Informerade Magnus om den intensiva tävlingsverksamhet som nu är igång inom
juniorgolfen. Våra elitspelare inleder också sin tävlingssäsong. Vardagsträningen på klubben
fungerar fortsatt väl.
Informerade Tobias om avsikten att genomföra ett Nine-and-Dine-arrangemang. Uppdrogs åt
Tobias att undersöka huruvida detta är genomförbart med i första hand Lina. Om så blir fallet
uppdras åt Tobias att genomföra arrangemanget.
8. Styrelsens sommaraktivitet
Beslutades att genomföra en aktivitet den 30 juli, omfattande besök vid i första hand
Karlshamns GK, i andra hand Ystads GK, för ömsesidigt informationsutbyte, samt golfspel.
Ledamöternas partners inbjuds att följa med.
Uppdrogs åt Mats att ordna informationsutbytet, åt Annelie och Christin att vara
tävlingsledare för golfspelet, samt åt Bengt att fundera över ”Coronavänlig” kvällsaktivitet.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.
10. Nästa styrelsemöte
Måndagen den 24 augusti kl 1800-2000
11. Mötet avslutas
Avslutade ordföranden mötet.
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