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

1. Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Fastställdes dagordningen.
3. Föregående mötes protokoll
GIT-utbildning: Olles tävlingsteam menar att bästa sättet att utbilda medlemmar i GIT är att
låta dem medverka vid tävling för att se och lära. Endast en intresserad finns kvar.
4. Medlemsläge och ekonomi
Bengt informerade om att vi har 116 medlemmar färre den 30 april än vid årsskiftet. Siffrorna
är dock fortfarande osäkra, bland annat är en hel del juniorer i träning utan att ännu ha löst
medlemskap.
5. Vad är på gång – behov av åtgärder.
Tävling: Valborgstävlingen genomfördes med 32 tävlande, efter tävlingen intogs Tacobuffe.
Trevligt och lyckat.
Matchtävlingen är igång med färre deltagare än vad vi hoppats på.
Många anmälda däremot till den kommande scrambletävlingen.
Torsdag 23 maj kommer ca.120 herrar till klubben för herrseriespel.
Medlem: Tobias med team kommer att i första hand satsa på att ”ta hand om” nya
medlemmar. De håller på att hämta in underlag och förbereder bl a ett introduktionsbrev.
JEK: Juniorlaget har kvalificerat sig för vidare spel till juniorlag-SM.
En del framgångar bland juniorer har noterats.
Inga större framgångar på seniorsidan hittills.
Bidrag från Sparbanksstiftelsen på 20 000:- har erhållits för en tjejsatsning.
Tyvärr har vår elitdam Sarah Nilsson bestämt sig för att lämna klubben.
Planering inför seriespelet har börjat.
Juniorträningen är igång med full kraft.
Golfvärdar: Verksamheten är igång och fungerar väl. Under sommarmånadernas helger
kommer det att finnas golfvärd även vid hål 10/kiosken på Åhus Östra.
Slutsatsen av redovisningarna är att klubbens verksamhet nu är i full gång och att inga
särskilda åtgärder krävs av styrelsen just nu.
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6. Styrelsens sommaraktivitet
Datum bestämdes till 6 augusti. Uppdrogs åt Annelie att planera kvällsaktiviteten och åt Mats
att planera för dagen.
7. KGK 100 år
Klubben fyller 100 år 2024. Diskuterades i ett första varv hur detta ska hanteras. Ärendet
återkommer.
8. Övriga frågor
Frågan kring styrelsens representant i valberedning är fortfarande inte löst. Uppdrogs åt alla
att fundera över lämpliga kandidater. Annelie tillfrågar en kandidat.
9. Nästa styrelsemöte – förslag den 17 juni kl 1800-2000
17 juni fastställdes utan ordinarie ordförande eftersom Mats har förhinder.
10. Mötet avslutas
Odföranden avslutade mötet.

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

