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Närvarande: Bengt Skough, Annelie Wiedeheim, Tobias Arildsson, Peter Sandgren, Olle
Fribert, Magnus Jönsson
Saknades: Mats Welff

1. Mötet öppnas
Vice ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Fastställdes dagordningen.
3. Föregående mötes protokoll
Konstaterades att styrelsen inte hittat några goda förslag till posten som styrelsens
representant i valberedningen. Anne-Lie fick inte gehör hos personen hon tillfrågat. Frågan
kvarstår.
4. Medlemsläge och ekonomi
Bengt informerade om att vi för närvarande är 1540 seniormedlemmar, således 40 fler än det
tak som är Bolagets preliminära inriktning.
Resonerades kring hur medlemmars möjlighet till spel när bolaget satsar allt mer på
greenfeegäster. Hur kan vi följa upp att tillgängligheten som anges i spelrättsavtalet uppfylls?
Tack vare en bred uppgång på börsen under året har klubbens investering just nu en gynnsam
utveckling.
5. Vad är på gång – behov av åtgärder.
Tävling: KGK-scramble lockade 134 startande, vilket visar vilka tävlingsformer som är
populärast. Cirka 50 % av de startande var från andra klubbar.
Midsommartävlingen är fulltecknad.
Den 23 juni spelas Åhuskannan som ingår i +18touren. Olle ska föra ett resonemang med
Bolaget om hur intäkterna ska fördelas mellan klubb och bolag.
Medlem: Diskuterades hur introduktionsbrevet ska utformas och till vilka det bör skickas.
Uppdrogs åt Tobias att göra ett utkast som skickas till styrelsen före nästa styrelsemöte, så att
samtliga kan ta del och fundera kring brevets utformning.
JEK: Trots att mycket fungerar bra flaggade Magnus för en del orosmoln:
- Ibland blir träningar inställda med kort varsel för att tränarna fått förhinder. Hur
kompenseras inställda pass så att de tränande får ut fullt antal pass?
- Vi har för närvarande problem med träningsytor, t. ex. saknas puttinggreen helt eller är av
låg kvalitet. Detta är ett problem främst för våra bättre spelare.
- Det är svårt att följa upp antalet träningstimmar, vilket är nödvändigt för att JEK ska ha
kontroll över sin budget.
- Tränarna har flera olika uppdrag vilket gör att tid för coaching blir knapp. Framför allt våra
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yngre skulle behöva coaching i tävlingssituationer.
- Återväxten av talanger är svag. Våra elitspelare är alla seniorer, vi saknar riktigt duktiga
spelare på juniornivå.
- Diskuterades vem som tar hand om talanger som söker sig till klubben. Styrelsen menar,
som tidigare uttalats, att det är en klubbfråga.
Golfvärdar: Verksamheten är igång och fungerar, liksom tidigare, väl.
6. Styrelsens sommaraktivitet
Datum bestämdes till 5 augusti. på Allerum. Uppdrogs åter åt Mats att planera för besök och
spel, samt åt Annelie att planera kvällsaktiviteten med respektive på hemmaplan.
7. Övriga frågor
Fortfarande flera dagar efter skyfallet är bunkrarna på Västra inte åtgärdade. Styrelsen menar
att information kring detta borde gått ut och/eller en tillfällig lokal regel borde gälla.
Resonerades kring var ansvaret kring utmärkning av pliktområden, slopning och indexering
av banorna ligger. Kan/vill/ska klubben medverka i dessa frågor?
Slutligen föreslogs att bjuda in representanter för Bolaget till ett möte för informationsutbyte,
kanske i samband med nästa styrelsemöte. Beslöts att lyfta frågan med vår för dagen inte
närvarande ordförande.
9. Nästa styrelsemöte 19 augusti kl. 1800-2000
10. Mötet avslutas
Vice ordföranden avslutade mötet.
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