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Protokoll fört vid KGK styrelsesammanträde 2019-02-17
Närvarande: Mats Welff (ordf), Olle Fribert, Peter Sandgren, Magnus Jönsson och Bengt Skough.
Frånvarande: Annelie Wiedeheim.
Adjungerad, deltog t.o.m punkt 4: Krister Asplund
1. Ordförande öppnade mötet.
2. Valdes Peter Sandgren till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Möte med klubbens revisor Krister Asplund.
Bengt redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2018, vilket vår revisor förklarade sig nöjd med.
Ett allmänt resonemang kring ekonomi och medlemsfrågor fördes.
5. Handlingar inför årsmötet (årsbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse,
motioner med svar, valberedningens förslag)
Handlingar inför årsmötet är klara, utom valberedningens förslag. Arbetsläget i valberedningen
är oklart. Uppdrogs åt Mats att följa upp.
6. Föregående mötes protokoll
-Ny ansvarig för herrarnas seriegolf är Gerhard ”Julle” Silberbach.
- Olle informerade om att SGF kan erbjuda en halvdags GIT-utbildning på hemmaplan mot en
ersättning av 5.500:-. Uppdrogs åt Olle att fortsätta undersöka om denna utbildning kan delas upp
på två utbildningstillfällen, samt huruvida det finns digitalt undervisningsmaterial att tillgå så att
vi själva kan anordna motsvarande utbildning.
- Peter redogjorde för det nybildade Regelteamets tankar.

.

7.

Vad är på gång – behov av åtgärder
- JEK har fått ett positivt besked från ägarna till att ingå i det samarbete som finns bland flera
skånska golfklubbar vilket innebär ett ”fritt greenfeeutbyte” mellan juniorer.
- Resonerades kring de personalförändringar som ägarna vidtagit och som nått styrelsen
ryktesvägen. Uppdrogs åt Mats att ta kontakt med ägarna och återigen påminna om vikten av
fungerande kommunikationsvägar mellan klubb och ägare.
- Tävlingsprogrammet finns publicerat på klubbens hemsida från den 18 februari.

8.

Budget 2019 – eventuella kvarstående frågor
-Peters förfrågan om medel för att täcka mindre kostnader för Regelteamets verksamhet
hörsammades.
- Diskuterades betydelsen av och rutinerna för kontinuerlig kostnadskontroll över året.
-Fastställdes budget för 2019.

9.

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

11. Nästa styrelsemöte
Måndagen (obs!) den 1 april 18-20
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12. Mötet avslutades

Vid protokollet
Peter Sandgren

Justeras
Mats Welff
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