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Österlens Golfklubb
Vårmöte 2018

2018-04-01

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs Vårmöte den 1 april
2018 i restaurangbyggnaden på Lilla Vik
Klubbens ordförande Claes Trollestad öppnade årsmötet och hälsade samtliga
välkomna. Det antecknades att dagens kraftiga snöoväder sannolikt har
försvårat för många medlemmar att ta sig till årsmötet.
En parentation över de medlemmar som avlidit under 2017 genomfördes.

§1

Fastställande av röstlängd för mötet
34 röstberättigade var närvarande. Röstlängden fastställdes.

§2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse och förslag till föredragningslista publicerades på Internet och
skickades till medlemmarna fyra veckor före mötet medan
möteshandlingarna skickades två veckor före mötet; allt i enlighet med §
15 i klubbens stadgar.

§3

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Lage Engebo. Till sekreterare valdes Johan
Mannergren.

§5

Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte
mötesordföranden ska justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare valdes Margareta Hallin och Magnus Dahlström.

§ 6 a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Claes Trollestad.
Det konstaterades att klubbens ekonomi är i balans men att det
ekonomiska resultatet blev sämre än väntat. Anledningen härtill kan i
huvudsak hänföras till att det var första året som klubben drev
restaurangen på Djupadal i egen regi samt att kostnaderna för
maskinunderhåll blev oväntat höga.
Österlens golfklubb arbetar fortfarande efter visionen att klubben ska
tillhöra en av Skånes mest attraktiva golfklubbar. Under 2017 har
fortsatta investeringar gjorts på banorna och i klubbhuset.
För första gången på flera år har medlemsantalet ökat; vid årsskiftet var
vi 60 fler medlemmar än vid förra årsskiftet. Antalet medlemmar uppgår
nu till 1 930.
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I den medlemsundersökning som genomfördes 2017 fick golfklubben en
mycket hög så kallad NPS-score - 90 - vilket var en markant ökning från
föregående år då NPS var 69
Golfklubben är numera GEO-certifierad och tilldelades också
Simrishamns kommuns miljöpris för 2017.
§ 6 b)

Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning)
för det senaste verksamhetsåret
Resultaträkningen liksom balansräkning och Kassaflöde föredrogs av
Gustav Andersson.
Björn Magnusson ställde ett antal frågor med anknytning till
resultaträkningen vilka besvarades av Claes Trollestad och Gustav
Andersson. Björn Magnusson framhöll att det är angeläget att klubben
och styrelsen har ett tydligt fokus på kostnadsutvecklingen.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och
årsredovisning samt att lägga dessa till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Den auktoriserade revisorns berättelse var utsänd med handlingarna
och ansågs därmed föredragen.
Medlemsrevisorns berättelse föredrogs av Leif Edvardsson.

§8

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Vårmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt
bestämde att överskottet på 30 000 kr skulle föras till balansräkningen.

§9

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Vårmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 10 a)

Förslag om ny toalettbyggnad på Lilla Vik
Vårmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om nya
toaletter både på Lilla Vik och på Djupadal.

§ 11

Övriga frågor (ej beslutspunkter)
Djupadalsprojektet
Claes Trollestad redogjorde för det arbete som utförs i projektet. Det
finns nu ett färdigt planprogram som kommunens byggnadsnämnd
väntas fatta beslut om vid nämndens sammanträde den 26 april 2018.
Ett väntat beslut innebär att området betecknas som Utbyggnadsmark.
Klubben kan därefter påbörja det fortsatta arbetet med detaljplanen som
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i en första del utgörs av ett samrådsförfarande med berörda
fastighetsägare. Beslut om detaljplanen beräknas under 2019. Det
konstateras samtidigt att byggnationer inte kan påbörjas förrän
kommunen har löst vatten- och avloppsfrågorna i den norra
kommundelen vilket tidigast beräknas ha skett 2021-2022.
Padelbanor
Gustav Andersson berättade att Allmänna arvsfonden har beviljat
klubben ett bidrag på 769 000 kr för uppförande av två padelbanor.
Klubben har förhoppning om ytterligare bidrag till banorna så att hela
kostnaden är finansierad genom externa medel. Padelbanorna kommer
att sättas upp i närheten av klubbhuset.
Banutvecklingen
Claes Trollestad och Gustav Andersson redogjorde kortfattat för de
åtgärder som vidtagits under det gångna året och för vad som skall
hända med våra banor under den kommande säsongen.
Användning av bil respektive elvagn
Sten Forsberg gav sin syn på frågan om användning av golfbil. Svenska
golfförbundet har noterat att många - även yngre friska spelare - vill
använda bil vid golfspelet. Sten Forsberg konstaterade att golf från och
med i år berättigar till friskvårdsbidrag från arbetsgivare och att det
redan mot den bakgrunden finns anledning att inte vara alltför generös
när en golfare vill använda bil trots att han eller hon egentligen inte har
behov av det. Sten Forsberg väckte frågan om inte klubben bör inköpa
ett antal elvagnar som gästande spelare kan hyra i stället för att
använda golfbil.
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