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

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
3. Föregående mötesprotokoll
- Bussen - Vinterhjul och körjournal återstår att lösa, Olle och Magnus har kvar uppdraget.
- Banrekord – Christin har i allt väsentligt kunnat klarlägga banrekorden på våra banor.
Beslutades att publicera på hemsidan med förbehållet att någon osäkerhet kan kvarstå.
4. Uppföljning Corona
Nya rekommendationer från Folkhälsomyndighehten kring hanteringen av Corona väntas
kring nästa månadsskifte. Vi avvaktar med vidare beslut till dess.
5. Ekonomi och medlemsläge
Nettominskning av antalet medlemmar i förhållande till föregående år är 23. Med de nya
medlemmar som rimligen tillkommer bedöms det uppsatta medlemstaket nås under året.
Med de osäkerheter som råder på grund av Corona kan ännu inga slutsatser dras angående
budget. Beslutades att diskussionen angående en reviderad budget ska föras vid nästa
styrelsemöte.
6. Det kom ett samtal från Degeberga-Wittskövle GK
DWGK har ett besvärligt ekonomiskt läge och har närmat sig KGK för ett eventuellt
samarbete. Ett möte med Ägarbolagets ledning har planerats.
7. Vad händer – behov av åtgärder
Olle (tävlings-): De tre första klubbtävlingarna är inställda. Beslut måste tas kring kommande
tävlingar. Ett möte angående tävlingarna hålls den 12 maj med representant från Ägarbolaget
och Skånes Golfförbund har utlovat besked angående seriespelet vid ungefär samma tidpunkt.
Dessutom väntas Folkhälsomyndighetens besked (”helhetsgrepp”) under slutet av månaden.
Därför saknas just nu grund för några beslut i frågan.

Magnus (junior-elit-): Eftersom Skånes Golfförbund inte har agerat enligt RF:s
tävlingsrekommendationer har JEK startat ett samarbete med tre andra Skåneklubbar
angående tävlingar för juniorerna. Flera interna aktiviteter för juniorerna planeras och är
under genomförande. ”Vardagsträningen” går enligt plan.
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En ny junior på elitnivå från Vasatorp kommer att representera KGK framledes.
Annelie: Starterverksamheten fungerar väl.
8. Övriga frågor
Regel- och hcpteamet har träffat Course Manager för att diskutera uppmärkning av Out of
Bounds vid drivingrange/hål 12 samt kring greenområdet vid hål 15.
9. Nästa styrelsemöte
Måndagen den 15 juni kl. 1800. Om inte annat sägs genomförs det samlat på klubben.
10. Mötet avslutas
Mötet avslutades.

Vid tangentbordet
Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff
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