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Protokoll fört vid KGK styrelse sammanträde 2016-08-18 kl 1800
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Niklas Wramås, Jan Friedrichsen,
Bengt Skough, , Olle Fribert, Peter Sandgren
Frånvarande: Sussanne Friman
1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Valdes Olle Fribert till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes. Dock bordlades punkterna 4, 5, 9, 11 och 12 att behandlas vid nästa
styrelsemöte.
6. Info om stängning av Åhus Östra.
Styrelsen är enig i sin uppfattning att informationen om stängning av Åhus Östra den 5 september kom
ut alldeles för sent. Även om Bolaget inte hade allt underlag för beslut tidigare borde viss information
getts under hand. Uppdrogs åt ordföranden att diskutera frågan med VD.
Styrelsen har inte uppfattat något utbrett missnöje i ärendet, men vissa reaktioner, bl a någon enstaka epost, har inkommit. SPF Havsvinden har inkommit med formell förfrågan angående kompensation för
medlemmarna. Uppdrogs åt ordföranden att besvara förfrågan.
Styrelsen anser att det är mycket angeläget med fortsatt information i ärendet, bl a den i KGK-infot
utlovade presentation av ritningar/skisser på den nya banan och en informationskväll med
banarkitekterna.
7.

Medlemsläget.

Konstaterades att styrelsen i budget har felbedömt den förväntade tillströmningen av nya medlemmar.
Klubbens medlemsantal har ökat mindre än förväntat hittills under 2016.
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Ekonomi.

Diskuterades tävlingsverksamheten 2016 och ekonomin i anslutning till denna. Antalet tävlande hittills är
något lägre än föregående år, men antalet starter under Åhusveckan var något högre. Några tävlingar
återstår.
Bengt S avser ta fram ett underlag för att förbättra styrelsens möjligheter att följa upp
ungdomsverksamheten och ekonomin i anslutning till denna. Uppdrogs åt Niklas och JEK att lämna
underlag, bl a fördelning av antalet ungdomar i olika träningsgrupper, samt vilken verksamhet som har
genomförts och hur många timmar som har debiterats i dessa under året.
10. KM 2016
Spelas på Åhus Västra den 2 oktober. Beslutades att prisutdelning ska ske i samband med en buffé i
restaurangen, till vilken alla KM-deltagare inbjuds som gäster.
13. Övriga frågor.
Diskuterades en fråga från en medlem angående styrelsens ”relation” till Bolaget, bl a huruvida det
behövs att policy för att styrelsen inte ska hamna i beroendeställning till Bolaget. Beslutades att någon
sådan policy inte behövs.
Beslutades att styrelsen ska publicera ett styrelsebrev i medio oktober för information till medlemmarna
om angelägna frågor kring banornas utveckling, men också en redovisning av det genomförda golfåret.

Informerade Annelie om startersprojektet och om den utvärdering av året som ska göras.
Diskuterades också i ett första steg om/hur behovet av starters på Åhus Västra ska kunna
tillgodoses.
Diskuterade styrelsen golfshopens hastiga ”avveckling” och hur medlemmarnas behov av en
golfshop ska kunna tillgodoses under hela säsongen. Uppdrogs åt ordföranden att ta upp frågan
med VD.
Diskuterades hemsidan, bl a hur informationen ”Vad händer på KGK…” ska kunna bli mer levande och
aktuell.
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13. Nästa styrelsemöte
Den 18 september kl 18.00 – 20.30, då även ordföranden på Skånes Golfförbund närvarar under den
första halvtimmen.
14. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Olle Fribert

Mats Welff
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