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Närvarande via Microsoft Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Olle Fribert, Bengt Skough,
Magnus Jönsson, Tobias Arildsson, Annelie Wiedeheim, Christin Möller.

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Corona – läget, rekommendationer och regler
KGK följer fullt ut SGF regler och rekommendationer. Det innebär att alla förbundstävlingar
(elit-, junior- mfl) ligger nere t.o.m den 30 juni. Detta innefattar även Skånes Golfförbunds
tävlingar.
Vidare är allt tävlande på klubbnivå inställt tills vidare. Endast träningsspel får förekomma.
För klubbtävlandet är inte satt något datum, utan uppföljning och bedömning sker
fortlöpande. Uppdrogs åt Mats att följa upp hur denna uppföljning sker och hur
rekommendationerna görs, bl a för att klarlägga huruvida det är möjligt att genomföra KM
sista helgen i juni.
Informerade Peter om att regel- och hcpteamet har publicerat vissa klarlägganden kring de
rekommendationer som utfärdats för spelet under restriktionstiden.
4. Föregående mötesprotokoll
Bussen är på plats. Uppdrogs åt Olle att hämta vinterhjul på Kristianstads Automobil.
Uppdrogs åt Magnus att säkerställa att det finns körjournal i bussen, så att reglerna för dess
användande kan följas fullt ut.
Beslutades att introduktionskort 2 tilldelas Magnus.
Christin informerade om arbetet med att kolla upp gällande banrekord på båda banorna. Hon
ska ”kvalitetssäkra” underlaget ytterligare och återkommer sedan.
Mats informerade om kort samtal med ägarna angående hemsidan. Avsikten är att den ska
göras om och att Klubben ska bli delaktig i arbetet. Eftersom osäkerheterna kring detta är
många uppdrogs åt Mats att inhämta ytterligare underlag, bl a mot bakgrund av att JEK
numera har en egen ”Svenska Lag-hemsida” under fliken ”junior och elit”.
5. Ekonomi
Underlag för en första uppföljning av ekonomin saknades och frågan skjuts till nästa möte.
Uppdrogs åt Bengt att säkerställa att SGF får vårt svar angående anstånd med avgifter.
Klubben avser inte söka sådant anstånd.
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6. Vad händer – behov av åtgärder
JEK (Magnus): Eftersom alla tävlingar och seriespel är inställda arrangerar JEK egna, interna
tävlingar och utflykter till andra banor för att hålla igång elit och juniorer.
Antalet juniorer/barn i träning är ca 155, något färre än föregående år. Den största
minskningen är bland de allra yngsta.
Medlems- (Tobias): Planering av ett ”Nine-and-dine-arrangemang” har lagts på is med
anledning av Corona.
Planering pågår tillsammans med pro:s hur implementering av de nya bestämmelserna för
Grönt Kort ska ske.
Tävling (Olle): informerade om att information om tävlingskläder för seriegolfen är
kommunicerad till lagen via lagledarna. Utprovning får anstå tills vi vet mer om seriespelet.
Christin informerade om sitt arbete med särskilda arrangemang/tävlingar för klubbens damer.
Det finns ett starkt behov, men just nu ligger planeringen på is och eventuellt sker start av de
olika arrangemangen först 2021.
Annelie informerade om planeringen för Starters/golfvärdar. Ett schema är klart och utskickat.
Detta kommer att fungera från 1 maj 2020.
7. Övriga frågor.
Uppdrogs åt Olle att med hjälp av Magnus undersöka möjligheterna att arrangera stora KM
sista helgen i juni och kategori-KM den 15-16 augusti, samt att återkomma med förslag till
hur de olika KM ska spelas (antal hål, tee mm).
8. Nästa styrelsemöte
Den 10 maj kl. 1800, sannolikt via Microsoft Teams.
9. Mötet avslutas.
Mötet avslutades
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Peter Sandgren
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