Välkommen till
Österlens Golfklubbs vårmöte 2020
Söndagen den 14 juni kl. 16.00
Lilla Viks Golfrestaurang
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Föredragningslista vårmöte söndagen den 14 juni kl 14.00 på Lilla
Vik
Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för
det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. a)
förslag om möjlighet att ta upp ytterligare lån med säkerhet i
Djupadalsfastigheten.
11. Övriga frågor (ej beslutspunkter). a) Rapport om årets ekonomiska
situation, b) Avtackning av vår klubbchef Gustav Andersson och
presentation av vår nya klubbchef Mikael Törnberg
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för
klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i
kallelsen till mötet.
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Verksamhetsberättelse för Österlens Golfklubb 2019
Styrelse vald för verksamhetsåret 2019
Ordförande: Claes Trollestad
Ledamöter: Susann Arvidsson, Sven Brown, Johan Mannergren, Birgitta
Forsström, Carl-Magnus Andersson, Kent Zerath och Lars Lundblad.
Suppleanter: Mats Hagberg, Åsa Nordh och Bonita Reiman

Medarbetare under 2019
Kansli: Gustav Andersson (klubbchef), Roland Leijon (ekonomi), Joachim
Orrenius (reception och kansli) samt under säsong Staffan Olsson, Phil Jones,
Monica Kähler (reception och kansli)
Bana: Johan Längerberg (banchef), Bo Lundin, Bertil Svensson, Berndt
Dahlqvist, Fredrik Petersén, Johan Skoglund, Peter Lindström och Bo Nilsson.
Restaurangerna på Österlens GK: Ida Hornwall, Linus Hornwall, Minny Punjarak,
Khannitha Phromrat, Felix Lorenzo och Ingela Persson,
Därtill kommer säsongsanställd personal.

Inledning
2019 blev ett mycket händelserikt och framgångsrikt år för ÖsGK. Antalet
medlemmar ökade, likaså greenfeegästerna, fler deltog i våra tävlingar och våra
medlems- och gästundersökningar visar på mycket gott resultat. Det kan vi vara
stolta över.
Trots det gjorde vi ett sämre ekonomiskt resultat än vad vi beräknat.
Förklaringen finns i en förlust i restaurangrörelsen, ökade kostnader i lokal- och
fastigheter samt i förbrukningsmaterial på banan. Till det kommer att bidraget
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från Allmänna arvsfonden inte finns med som en intäkt. Se mer om detta i
bokslutskommentaren.
Den stora utmaningen för 2019 var att starta upp restaurangrörelsen på Lilla
Vik och utveckla samarbetet mellan restaurangerna på Lilla Vik och Djupadal.
Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete, omsättningen ökade kraftigt,
omdömen från våra medlemmar och gäster har varit väldigt positiva, och efter
året utnämndes restaurangen på Lilla Vik till Sveriges bästa golfrestaurang som
drivs i klubbens regi. Under vintern prövade vi med framgång att hålla
restaurangen på Djupadal öppet. Med erfarenheter från det gångna året så står
vi väl rustade för att utveckla restaurangverksamheten såväl ekonomiskt som
upplevelsemässigt.
Under hösten 2019 beslöt styrelsen att under en period pröva ett nytt
bokningssystem (Sweetspot), vilket även innehåller möjligheter för klubben att
förstärka sin effektivitet och affärsverksamhet. Då Sweetspot inte kunde
leverera det system som vi förväntade oss avslutades samarbetsavtalet under
våren 2020.
Sedan några år tillbaka arbetar vi utifrån den Utvecklingsplan som beslutats på
klubbens årsmöte. Utvecklingsplanen är femårig men vi utvärderar och
reviderar den vart tredje år. Under 2019 arbetade styrelsen, kommittéerna och
medarbetarna fram ett förslag till Utvecklingsplan 2020 - 2024. Förslaget
antogs på höstmötet och ska nu vara vägledande för de närmsta årens
verksamhet och utvecklingsarbete.
I samband med arbetet med utvecklingsplanen togs också fram en värdegrund
med syfte att vara den inställning som vi vill ska utmärka vår golfklubb.
Värdeorden är: Delaktiga, Respektfulla och Ansvarstagande. Värdegrunden är
aktuell i alla våra sammanhang, t.ex. när vi rekryterar medarbetare och
förtroendevalda, när vi utvecklar verksamheten och prioriterar våra resurser,
och när vi strävar efter att öka antalet aktiva kvinnor i golfen och klubbens
verksamhet.
Vår vision är att vara en av södra Sveriges mest attraktiva golfklubbar för såväl
medlemmar som gäster. Med utgångspunkt i resultaten i våra medlems- och
gästundersökningar så har vi anledning att tro att vi är på god väg att leva vår
vision.
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Våra golfbanor
Inga större förändringar och investeringar har gjorts på våra banor under året.
Däremot en hel del smärre förbättringar som renoverade utslagsplatser, några
dolda och delvis ihoprasade bunkrar har lagts igen, körvägar har förbättrats och
nya har byggts mm. Dessutom har bevattningssystemet rustats upp.
I början på 2019 öppnade vi övningsområdet på Djupadal för att kunna erbjuda
förbättrade träningsmöjligheter för medlemmar, lektioner och gäster.
Resultatet blev mycket bra och området används flitigt.
Våra golfbanor var i ypperligt skick hela säsongen och fick mycket beröm av
såväl medlemmar som gäster. Naturligtvis bidrog det fantastiska golfvädret vi
hade under nästan hela säsongen till både ökat golfspelande, ökade
greenfeeintäkter och mycket positiva omdömen om våra golfbanor. I samband
med PGA Mästerskapet i juni på Djupadal fick vi fantastiskt bra omdömen från
Nordens bästa golfproffs på Svenska Golftouren.
Se BKs berättelse.

Klubblivet
Under 2019 ökade vi antalet medlemmar med 6 st till 1979. Av dessa är 190
nya medlemmar. Majoriteten av de som lämnade klubben är passiva eller äldre
medlemmar. Trots det är relationen mellan aktiva och passiva medlemmar i
stor utsträckning oförändrad.
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Av sammanställningen nedan framgår antalet medlemmar i relation till de olika
kategorierna.
Medlemsantal 2019:
Fullständig medlem

1254

Hedersmedlem

1

Passiv medlem

128

Studerande medlem

41

Vardagsmedlem

83

Juniorer

259

Nybörjarmedlemmar

190

+85

23
1979

Antalet juniorer i klubben ökar något, vilket är mycket glädjande. Även de
juniorer som finns med i vårt träningsprogram på helårsbasis har ökat. Trenden
i hela Sverige har däremot varit nedåtgående, vilket är mycket oroande för
golfen i landet.
Endast 35% av klubbens medlemmar är kvinnor. Vår ambition är att öka antalet
kvinnor i klubben och i vår verksamhet. Detta utvecklingsarbete, vision 50/50,
är naturligtvis en ständigt pågående process och mycket återstår att göra. Ett
viktigt inslag i arbetet är det erfarenhetsutbyte som sker med andra golfklubbar
som har samma ambition som ÖsGK.
För att locka nya golfare till vår klubb har ÖsGK i likhet med tidigare år, och
tillsammans med Wistrand Golf, erbjudit förmånliga startpaket med både
träning och spel på våra banor.
Den årliga medlemsenkäten visar fortsättningsvis på mycket positiva siffror.
Tabellen nedan visar trenden för det sammanlagda Net Promoter Score (NPS)
och utvecklingen av medlemmar och intäkter sedan 2012. Under 2018 ändrade
klubben leverantör till Svenska Golfförbundets partner, vilket innebär att
endast NPS-nyckeltalet kan jämföras i förhållande till tidigare års mätningar.
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En växande verksamhet bland dam- och herrgolfen, samt i den mycket
uppskattade trivselgolfen kan noteras under 2019. Dessa verksamheter betyder
oerhört mycket för gemenskapen och trivseln i klubben.
Under året gjordes sedvanliga medlemsundersökningar och glädjande kan vi
konstatera att enligt det sammanslagna nöjdhetsbetyget så tillhör ÖsGK de fem
procent bästa golfklubbarna i Sverige. Nöjdhetsindex gick upp från 70 (2018) till
76 i 2019 årsmätning. Klubben ligger på sjuttonde plats av landets 360 klubbar.
Ett område som enligt medlemsundersökningen har förbättrats är upplevelsen
av det sociala livet och klimatet i golfklubben. Det hindrar inte att detta är ett
arbete som vi ständigt måste utveckla och förbättra.
Se mer i verksamhetsberättelserna från Klubb- och medlemskommittén, Junioroch elitkommittén, Damkommittén och Herrkommittén.

8

Spelet och idrotten
Under året har vi som vanligt haft ett ambitiöst tävlingsprogram. Deltagandet i
2019 års tävlingsverksamheten ökade med 30 procent i jämförelse med 2018.
Med anledning av de nya golfreglerna gjordes ett antal väl genomförda
genomgångar och utbildningar för klubbens medlemmar och funktionärer.
Även en mycket uppskattad tävlingsledarutbildning, i samarbete med Wistrand
Golf, genomfördes.
För fjärde gången genomfördes PGA mästerskapen i juni på Österlens
golfklubb. Arrangemanget genomfördes på bästa sätt och med många av våra
medlemmar engagerade som frivilla funktionärer.
I ÖsGK har vi ett bra och aktivt juniorarbete både för våra egna medlemmar
och för de familjer som besöker oss under högsäsong. Samtidigt kan vi
konstatera att underlaget i vår kommun är litet och konkurrensen av andra
aktiviteter är stark. Vår samarbetspartner Wistrand Golf gör här ett mycket
värdefullt arbete.
Våra duktiga juniorer gjorde stora framsteg och fick stor medial
uppmärksamhet under golfsäsongen. Nämnas kan särskilt projektet Golfing
Girls, i samarbete med Skåneidrotten, och William Wistrands imponerande
framgångar både nationellt och internationellt.
I KM 2019 segrade följande medlemmar i sin respektive åldersklass:
Klubbmästare, 54 hål
Damer

Cecilia Knast

Herrar

Gunnar Mueller

Ålders KM, 36 hål
D50

Lena Ackerlen

D60-D70

Berit Salenfelt

H20-H30

Oskar Eldh

H40

Martin Andersson
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H 50

David Gölén

H60

Göran Höckert

H70-H80

Gunnar Muller

Putt KM

Kenneth Håkansson

Korthåls KM

Kenneth Håkansson

Padelbanorna öppnades under våren och blev redan första året en succé både
vad gäller spelintäkter och möjligheterna att locka nya grupper av människor
till vår golfklubb.
Läs mer i verksamhetsberättelserna från Junior- och elitkommittén,
Tävlingskommittén, Dam- och Herrkommittén.

Vårt gästerbjudande
Under 2019 hade vi fler gäster på våra anläggningar än tidigare och ökade
greenfeeintäkterna med drygt 500 000 kr till ca 5, 4 mkr. Likaså ökade även
försäljningen av golfpaket. Särskilt gällde detta våra erbjudanden på Lilla Vik.
Att restaurangen nu drivs i klubbens regi, och att vi har egna duktiga
medarbetare som driver verksamheten, bidrar naturligtvis starkt till detta.
Noteras kan att Djupadalsbanan med sin hedlandskaraktär nu uppskattas allt
mer av våra gäster både på grund av den fantastiska naturupplevelsen och
kvaliteten på banan.
De genomförda enkäterna visar också på att våra gäster är mycket nöjda med
ÖsGK som destination i sin helhet.
Se mer i Informations- och marknadsrådets verksamhetsberättelse.

Våra samarbetspartners
Vårt fleråriga, och mycket uppskattade, samarbete med Wistrand Golf har
fortsatt att utvecklas under 2019. Vid sidan av golfshop, drivingranger,
receptionstjänst på Lilla Vik och instruktionsverksamhet leder de på klubbens
uppdrag bl.a. vår fadderverksamhet, junior- och elitverksamhet samt
nybörjarutbildning.
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Våra två trogna sponsorer och samarbetspartners Ingelsta kalkon och
Sparbanken syd bidrog även under 2019 med viktigt stöd till vår verksamhet.
Särskilt kan nämnas Ingelsta kalkons hjälp vid den professionella tävlingen på
Djupadal, PGA Mästerskapen, och Sparbanken syds stöd i samband med våra
KM tävlingar.
Vid sidan av samarbete med alla de företag som på olika sätt stödjer vår
verksamhet så har vi haft ett fortsatt gott samarbete med Simrishamns
kommun och brf Astrakan på Lilla Vik. Detta är inte minst viktigt när vi har
ambitionen att utveckla våra fastigheter.
Ett givande utbyte av kunskap och erfarenheter har ÖsGK regelbundet med
golfklubbar i vår närhet, samt med ledande klubbar som har likartad struktur
och förutsättningar.

Våra fastigheter
Viss renovering av restaurangfastigheten på Lilla Vik har gjorts under året, och
möjligheterna att äta och umgås både ute i dess trädgård och inne i
restaurangen har avsevärt förbättrats. Padelbanorna har etablerats och är nu
en integrerad del av klubbens verksamhet.
Den länge diskuterade och efterlängtade asfalteringen av delar av
parkeringsplatsen på Djupadal har genomförts och rönt stor uppskattning.
Styrelsen tog under året initiativ till att undersöka möjligheterna att på platsen
där verkstad mm (på Lilla Vik) idag finns bygga bostäder. Ärendet finns idag hos
kommunen och vi inväntar beslut om förhandsbesked.
Se Fastighetskommitténs verksamhetsberättelse.

Djupadalsprojektet
Som tidigare meddelats har Länsstyrelsens beslut om att inte före 2023
godkänna några fler detaljplaner i kommunen inneburit att projektet om att
exploatera klubbens stora fastighet norr om klubbhuset på Djupadal försenats.
Inga investeringar i de olika förberedande undersökningarna har gjorts under
2019.
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Miljöarbetet
ÖsGK har fortsatt sitt engagerade miljöarbete på ett uthålligt sätt och med
hjälp av många kunniga och ambitiösa medlemmar. Bl.a. kan nämnas att
inventeringarna av naturvärden har fortsatt, invasiva arter bekämpas, en
försöksverksamhet om effektivare sopåtervinning har gjorts, en
miljöutvecklingsplan har tagits fram och tre stora informationsskyltar över flora
och fauna har satts upp på Djupadal.
Förberedelserna för en recertifiering av GEO (Golf Environment Organization)
har gjorts inför 2020.
Läs mer i Miljökommitténs verksamhetsberättelse.

Styrelsen vill slutligen tacka alla medarbetare och ideella krafter i kommittéer
och arbetsgrupper för ett mycket gott arbete under 2019.

För styrelsen,
Claes Trollestad, ordförande i ÖsGK
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Kommittéernas verksamhetsberättelser för 2019
Bankommittén
Uppdrag
Kommitténs uppdrag är att till styrelsen föreslå förbättringsåtgärder för våra
banor och träningsområden. Utvecklingen av klubbens bananläggningar
fortskrider i allt väsentligt efter de riktlinjer och ambitioner som
kommunicerats tidigare (Banutvecklingsplan, våren 2012; Långtidsplaner 201216, 2017-21). Förändringsförslag ska beakta de fyra ”essen”; spelbarhet,
skötsel, skönhet och säkerhet.
Mål
Att våra golfbanor håller en mycket hög kvalitet under en stor del av året.
Att våra banors estetiska kvaliteter ständigt förbättras.
Att spelet på våra banor flyter smidigt utan obefogade hinder eller svårigheter.
Att bra möjligheter till träning erbjuds på områden av hög kvalitet.
Att våra banor erbjuder spelare på alla nivåer en utmanande och behaglig
upplevelse.
Att samverka med miljökommittén avseende skötsel av oklippta ytor.
Verksamhet 2019
Arbetet på banorna under lågsäsongen 2019/2020 omfattade både sedvanlig
skötsel och några få förändringar på Djupadal. Nedan sammanfattas de
viktigaste aktiviteterna:
Vi har luftat och dressat alla finklippta delar på banorna. Ruffarna har klippts
med slaghacka.
På Djupadal har det byggts en ny främre tee på femte hålet. Där den tidigare
teen fanns har det etablerats en sandblotta där floran kommer att få etablera
sig efter hand.
Nya gångvägar har anlagts och de existerande har kantskurits. Dammar och
staket har rensats från sly.
Ett par delvis sammanrasade bunkrar har lagts igen. Slitskador runt
greenområdena har bearbetats.
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En ny styrkabel till bevattningen har lagts ner. Hela bevattningsanläggningen
har dessutom spolats ren och defekta spridare och ventiler har bytts ut.
På Lilla Vik har samtliga slitområden bearbetats med matjord, luftning och
gödsel. Ny bevattning har dragits till några extra utsatta områden.
Ett antal utslagsplatser har jämnats till via avtorvning och justering.
Gång- och körvägar har bearbetats med nytt stenmjöl. Vi har också satt ut
några nya insektshotell som tillverkats av stubbar.
Kommittéledamöter:
Carl-Magnus Andersson (ordförande, styrelsens representant), Christina
Yngvesson Truedsson, Mats Hagberg, Gunnar Mueller, Margaretha Trollestad,
Johan Längerberg (banchef, adj) och Gustav Andersson (klubbchef, adj).

Damkommittén (DK)
Damkommitténs uppdrag
Damkommitténs uppgift är att stärka klubbgemenskapen mellan damerna
genom att organisera och uppmuntra gemensamt spel och tävlande.
Mål för verksamheten
• Att öka antalet damer som spelar tillsammans på onsdagsförmiddagar
och tisdagskvällar.
• Att öka antalet seriespelande damer.
• Att få tillräckligt med deltagande damer till våra utbyten med andra
klubbar, så att vi kan fortsätta med dessa.
• Att stimulera till att damerna höjer sin spelstandard.
• Att stimulera till att fler damer får officiellt hcp.
Aktiviteter
Basen i verksamheten är att stimulera till ett aktivt deltagande i Damgolfen på
onsdagar samt Tisdagsgolfen. Årets första aktivitet, en kick-off för säsongen
med inspirerande information kring spel, träning och utrustning, visning av nya
klädkollektioner samt gemensam lunch, lockade ett drygt 80-tal intresserade
damer.
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Damgolfen på onsdagar har i år haft ungefär lika många deltagare som tidigare
år, totalt ca 530 starter. Spelprogrammet har varierat genom både singelspel,
från olika tee och i A och B klass samt en gång i månaden en lagtävling med
efterföljande lunch, då vi också haft prisutdelning.
Tisdagsgolfen på eftermiddag/kväll, 9-hål utan tävlan har varit uppskattat inte
bara av de fortfarande yrkesverksamma, utan också av de damer som ännu inte
fått officiellt hcp.
Damdagar tillsammans med Wistrand golf, med träning, lunch och spel har
varit mycket lärorika och uppskattade. Dock var det färre deltagare under 2019
än tidigare år, kanske beroende på att vi erbjudits fler träningstillfällen från
Wistrand Golf att välja bland.
Damkommittén har arrangerat en ”hemlig resa”, en gemensam utflykt med
buss till Araslöv GK
Under året har vi haft ett aktivt utbyte med fem andra klubbar. Ett mycket bra
och billigt sätt att få spela på andra banor och ha roligt och trevligt tillsammans.
Tyvärr var det dock färre deltagande damer från vår klubb än vad vi hade
förväntat. Vi arrangerade Nationell Damdag med 57 st. deltagare vilket är ett
oförändrat antal relativt förra året.
Intresset för att spela seriespel har fortsatt att öka. Under verksamhetsåret
2019 hade vi 4 lag i serien.
Kommittéledamöter:
Åsa Nordh efterträdde Britt-Mari Nordström som ordförande vid höstmötet,
Eva-Lena Forsberg, Britta Klingenstierna, Ewa Ljunge, Anette Bienen och Agneta
Swedin (kommittémedlem från höstmötet).

Fastighetskommittén (FK)
Uppdrag
Kommitténs uppdrag är att utveckla och förädla klubbens fastigheter samt att
fastställa behov av reparationer och underhåll på kort och lång sikt.
Mål
Att skapa ändamålsenliga utrymmen för klubbens verksamhet.
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Att utifrån ett miljöanpassat perspektiv skapa väl anpassade inom- och
utomhusmiljöer för personal, medlemmar och gäster.
Aktiviteter 2019
• Tagit över ansvaret för Lilla Viks Golfrestaurang som en konsekvens av
förvärvet av restaurangen.
• Etablerat Padelbanorna på Lilla Vik
• Färdigställt klubbhusrenoveringen på Djupadal
• Utvecklat uteplatsen på Lilla Vik med parasoller och soffor
• Asfalterat delar av parkeringen på Djupadal
• Diverse småarbeten enligt inventarielista.
Kommittéledamöter
Sven Brown (styrelsens representant), Kent Zerath och Johan Längerberg
(banchef, adj.) och Gustav Andersson (klubbchef, adj.).

Herrkommittén (HK)
Uppdrag
Att erbjuda klubbens herrar möjlighet att deltaga i olika tävlingar, som ett
komplement till de tävlingar som TK arrangerar. Det gäller främst Herrgolf på
onsdagar och Seriespel inom Skånes Golfförbund, men har även utökats med
Trivselgolf (lagspel) på fredagar.
Mål för verksamheten:
Att verka för en god gemenskap inom klubben,
Att öka intresset för våra klubbtävlingar,
Att öka kunskapen om spelformer, regler och golfvett.
Arbetsformer:
Grundbulten i verksamheten har varit att stimulera till ett aktivt och
regelbundet deltagande i Herrgolfen, varje onsdag – i princip året om. Första
tävlingen med anmälan och betalning genom Min Golf var den 3/4 och
avslutades den 4/12. Totalt har vi under denna period haft 1.972 starter (1.752
fg år) fördelat på 36 (32 fg år) tävlingsdagar.
Vi har haft sex (6) tävlingar med över 70 startande och femton (15) med över
60 startande.
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Det är en ökning med 13% av deltagarantalet jämfört med 2018.
Säsongen har givit många bra spelresultat. I herrgolfens Order of Merit segrade
i A-klassen Peter Isell med 26 poäng och i B-klassen segrade Stig Polhammer
med 33 poäng. Prisutdelning skedde vid en gemensam lunch för årets
herrgolfare, onsdagen den 2 oktober, med 46 deltagare.
Trivselgolfen var ett nytt initiativ 2018. Här spelar vi endast lagtävling med
valfri partner (man eller kvinna). Bästboll eller foursome/greensome.
Deltagarantalet har överträffat våra förväntningar, ca 26 lag per tillfälle
under 12 (8 fg år) tävlingar.
Seriespelet har omfattat 10 lag. Från H50 tom H80. Med reserver innebär det
att minst 80 spelare har medverkat till seriespelet. Årets säsong startade med
en tränings- och
tävlingsdag måndagen den 22/4 för våra seriespelare och avslutades med en
tävling och en avslutningslunch söndagen den 13 oktober. Deltagarantalet har
varit mycket högt vid båda dessa träffar.
För sjätte året i obruten följd har vi genomfört ett matchspel mot Ystad GK.
Varje klubb ställer upp med 6 spelare i A- respektive B-klassen. Tävlingen består
av 2 singelmatcher, 1 foursome och 1 bästboll i varje klass. Toltalt 8 matcher.
Tävlingen spelades i år hos Ystad, som vann med 5,5 mot 2,5. Efter detta
resultat är ställningen 3-3. Österlengolfen, som spelas 2 gånger på Österlens
GK, Ystad GK och Tomelilla GK, har fortsatt på den inslagna vägen.
Deltagarantalet per tävling har varit mycket gott, ca 25-30 spelare från varje
klubb/tillfälle. Tävlingen är omtyckt. Fokus ligger på trivselgolf, att lära känna
spelare från andra klubbar. 50% av priserna lottas ut. Varje 3-boll utgör
dessutom ett (lottat) lag, förutom det individuella spelet. I möjligaste mån
lottas lagen så att en spelare från varje klubb ingår i bollen.
Kommittéledamöter:
Kjell Pettersson (ordf), Lage Engebo (ansvarig seriespelet), Johan Mannergren
(styrelsens representant), Sten Alm (samordning av golfvärdar), Pelle Undén
(resultatredovisning) samt Jonny Ahlgren, Peter Tageryd och Hans Karlsson.
Lennart Sanzén ersätter Lage Engebo från den 1 september.

Junior- och elitkommittén (JEK)
Uppdrag
Kommitténs uppdrag är att bidra till att ÖsGK utvecklas som idrottsförening.
Klubben ska ge unga golfare möjlighet att träna, spela och tävla under bra och
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trygga förhållanden så att alla utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt.

Mål för verksamheten
• att göra klubben och golfspelet attraktivt för ungdomar.
• att öka antalet juniorer som ska ges möjlighet att utvecklas i golfspelet.
• att ge klubbens juniorer goda kunskaper i golfteknik, regler och tradition.
• att hjälpa juniorer och elitspelare att tydliggöra sina mål och planer.
• att i samarbete med tränarna finna och utveckla juniorer till framtida
elitspelare.
• att uppmuntra klubbens elitspelare att delta i klubbens större tävlingar,
nationellt och internationellt.
Aktiviteter

Ett otroligt inspirerande och givande träningsår är genomfört med en mängd
aktiviteter för våra juniorer. Vi startade redan i februari med inomhusträning i
klubbhuset på Djupadal. Utomhussäsongen gick igång i april och
säsongsavslutning med spel och träning på Tomelilla Golfklubb i september.
Antalet juniorer som har gått i helårsträningen har ökat under 2019 och det är
speciellt roligt att se antalet tjejer som är med på våra träningar. Den 27-28 april
genomfördes träningsläger på PGA Sweden National GC i Bara. Träningslägret
var vinsten i PGA Junior Pro AM 2018.

Golfing Girls projektet har varit lyckat där vi samarbetar med Skåneidrotten.
Gruppen med tjejer har tränat golf och provat på innebandy, badminton och
padel. Dessutom fick de laga mat tillsammans med vår restaurangchef.
Torsdagsgolf spelades under våren på Lilla Vik och hösten på Djupadal.
Sommarlovsgolfen var över 6 omgångar under sommaren med en Order of
Merit.
SM Klubblag Division 2 för både herrar och Damer presterade bra med en 3:e
plats för herrarna och en 5:e plats för damerna. Vi har deltagit i Juniorserien
Division 1 Parnevik som hade 4 omgångar. Laget slutade på 7:e plats och leddes
av Philip Lindström.
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Vi ställde upp med två lag i Matchligan och i grundomgången arrangerade vi
seriespelet på Djupadal den 2 juni. Båda lagen lyckades efter bra spel ta sig vidare
till gruppfinalerna. De kämpade till sista putten och gav aldrig upp. Det blev
många skratt och fina minnen... och några tårar.
Det var ett härligt litet gäng som var med på Miniligan. I år åkte vi iväg till Eslöv
och spelade 9 hål. Den 16 juli arrangerade vi Miniligan på Lilla Vik där vi spelade
på Korta Vik och avslutade med en rolig tävling på pitching green.
Lilla SM spelades på Barsebäck, vårt lag med fyra spelare hade en fantastisk dag
på Barsebäck.
Teen cup är en av världens största juniortävlingar. Tävlingen spelas i fyra olika
steg och startar på klubbnivå där de bästa 13, 14, 15 och 16 åriga tjejer och killar
går vidare till gruppfinal. Efter gruppfinalen är det regionalfinal där de två bästa
går vidare till Sverige finalen där vinnaren kan titulera sig svensk mästare. I år
hade vi tre spelare som tog sig hela vägen till Sverigefinalen i Gävle.
Den 22 september hade vi Äppelslaget på Djupadal som ingår i Slaget om Skåne.
De 90 bästa juniorerna i Skåne var på plats och fick spela en bana i fantastisk
kondition. Tävlingen blev väldigt uppskattad av spelarna och föräldrarna mycket
tack vare våra juniorledare som tog hand om dem på ett väldigt bra sätt.
Vi har haft många juniorer som har spelat på de olika tourerna under säsongen
2019. Detta är något vi ser otroligt positivt på och vill utöka de kommande åren.
Det har varit ett händelserikt år och fantastiskt kul att få följa våra härliga
juniorer!
Har vi klarat våra mål?

Med en stor breddverksamhet ledd av utbildade tränare och ledare ger vi alla
möjlighet att träna, delta och utvecklas i vår förening. Detta är ett långsiktigt
arbete där vi går framåt. Under året har några juniorer visat att de är bland de
bästa juniorerna i landet i sin ålder och flera som tagit ett kliv upp och tävlar mer.
Kommittéledamöter:
Mia Nideborn (ordförande), Patrik Svedenskiöld Per-Ola Kristiansson, Steve
Hatton Birgitta Forsström (styrelse rep.), Andrea Hatton, Andreas Wistrand
(adjungerad) Ann Wistrand (adjungerad)
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Klubb- och Medlemskommittén (KMK)
Uppdrag
- Att genomföra trivselskapande åtgärder för medlemmar av alla kategorier och
åldrar
- Att utveckla klubbverksamheten
- Att medverka till rekrytering av nya medlemmar
Mål för verksamheten
- Att arrangera klubbaftnar med kvalitet
- Att stimulera till klubbverksamhet
- Att fortsätta driva arbetet med vision 50/50 vidare
Aktiviteter
- Årets golfresa ställdes in då vi hade för få anmälningar
- 6 klubbhuskvällar har arrangerats med stor variation och med ett
deltagarantal på ca 50 stycken vid varje tillfälle
- De av oss som hade möjlighet var engagerade under Golfens dag
- En arbetsgrupp har skapats för att effektivt driva arbetet med vision 50/50
vidare och där ingår också en representant från Wistrand golf
- Den 6 oktober 2019 arrangerade vi en välgörenhetstävling för att stödja
Samverkan för Hanöbukten. Arrangemanget drog in drygt 11.000 kronor och
64 glada golfspelare deltog i tävling och lunch på Lilla Vik
Kommittéledamöter:
Monica Kähler (ordförande) Eva Ingelgren, Hanne Fischer, Helena Meerits,
Gunilla Sjöberg, Peter Isell, Vinda Ekström, Susann Arvidsson (styrelsens
representant)
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Marknads- och Informationsrådet (MIR)
Uppdrag
MIR ansvarar för rekrytering och kontakt med klubbens
samarbetspartners/sponsorer.
MIR har ett ansvar i att marknadsföra klubben för att attrahera greenfeegäster
och företagsgolf till våra två banor och att entusiasmera nya och etablerade
golfare att bli medlemmar i vår golfklubb. Vidare ansvarar MIR tillsammans
med kommittéerna för den interna och externa informationen med fokus på
medlemmar, gäster, media, grannklubbar, Skånes Golfförbund och Svenska
Golfförbundet samt kontakterna med Simrishamns Kommun och Region Skåne.
Mål
1. Att skapa positiva förväntningar, samsyn och lojalitet bland medlemmar
genom en regelbunden internkommunikation som präglas av dialog.
2. Att den externa informationen ska bidra till ökad kunskap och intresse
för ÖsGK:s verksamheter.
3. Att öka antalet sponsorer och intäkter.
Aktiviteter 2019
• ÖsGK har erbjudit våra samarbetspartners intressanta boende- och
företagspaket som på ett smidigt sätt ger dem möjligheten att exponera sig
mot den stora gruppen av medlemmar och gäster. Attraktiva reklamplatser har
lockat nya samarbetspartner/sponsorer till vår klubb. De totala intäkterna blev
402 tkr.
• ÖsGK har under året tillsammans med Wistrand Golf erbjudit förmånliga
startpaket med både träning och spel på våra banor för att locka nya golfare till
vår klubb.
• Arrangerat ProAm dagen före det Svenska PGA Mästerskapet
• ÖsGK har under 2019 erbjudit en differentierad prissättning av greenfee.
Vidare har vi erbjudit, tillsammans med våra samarbetspartners, kompletta
golfpaket till de största hotellen på Österlen avseende boende, mat och golf.
Antalet greenfeegäster under 2019 var cirka 14 000 (vilket gav cirka 5,4
miljoner i greenfee-intäkter).
• De regelbundet genomförda medlems- och gästundersökningarna visar på
mycket positiva omdömen både från medlemmar och gäster. I jämförelse med
350 andra klubbar i Sverige placerade sig ÖsGK på nummer 17.
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• ÖsGK har benchmarket sig och haft erfarenhetsutbyte med andra golfklubbar
i landet med syfte att stärka verksamheten.
• ÖsGK erbjuder i princip varje vecka ett nyhetsbrev med information från
verksamheten och restaurangerna. En ny lansering av hemsidan har arbetets
fram under året med bl.a.
*En aktiv marknadsföring och annonsering har medverkat till att klubben under
året fått 190 nya medlemmar. Majoriteten av de som lämnade klubben är
passiva eller äldre medlemmar.
* Under 2019 har vi aktiverat oss i högre utsträckning och lyckats att öka
trafiken avsevärt och inläggen i sociala medier (Facebook och Instagram).
Kommittéledamöter:
Lars Lundblad, (styrelsens representant och sammankallande), Bo Thorson,
Magnus Dahlström och Gustav Andersson (Klubbchef, adj.)

Miljökommittén (MK)
Uppdrag
Kommittén ska arbeta fram en långsiktig miljöplan enligt GEO-certifieringen
Mål
Klubben ska fullfölja påbörjat arbete för att bevara och utveckla den biologiska
mångfalden på golfbanorna Djupadal och Lilla Vik, i samarbete med lokala
aktörer t ex Simrishamns kommun.
Klubben ska genomföra arbetet enligt den skötselplan som tagits fram för
banorna som ett led i att utveckla den biologiska mångfalden och för att
ytterligare fördjupa golfupplevelsen.
Skötselplaner för L. Vik och DD ska ligga till grund för miljöarbetet.
Klubben ska fortsätta att stimulera miljöengagemanget bland medlemmarna
och eftersträva positiv respons från besökande golfspelare.
Klubben ska i samarbete med bl.a. ansvariga inom Simrishamns kommun
börja genomföra ett mångfaldsprojekt som inkluderar en ökad
multifunktionalitet när det gäller klubbens verksamhet.
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Projekt
Nedanstående projekt planerades inför 2019. Genomförandet beskrivs i kursiv
stil vid varje punkt.

• Informationsskyltar om flora och fauna ska sättas upp vid lämpliga
platser på banorna. Genomförande: 3 stora informationsskyltar är
framtagna och placerade på Djupadal. Har fått mycket positiv
respons.
• Miljökommittén ska genom en egen rubrik på hemsidan kunna nå ut
mera riktat och för att nå allt fler medlemmar. Genomförande:
Miljökommittén har en egen flik på hemsidan:
http://www.osterlensgk.com/miljokommitten/ . Under
fliken ”Klubben” finns även en flik ”Natur och Miljö” där det finns
länkar till bl.a. inventeringar av flora och fauna.
https://www.osterlensgk.com/natur-och-miljo/
• Klubbkvällar och vandringar med miljöteman ska fortsätta att
anordnas. Genomförande: Lars-Martin Grewin har genomfört en
klubbkväll på temat ”Vin längs flyttfåglarnas vägar”
• En kombinerad golf- och miljötävling ska anordnas på Djupadal.
Genomförande: Tävlingen genomfördes på Lilla Vik den 24/5 med 8
deltagande lag.
• Miljöplan. Genomförande: En Miljöutvecklingsplan för åren 2020-24
är framtagen.
• Vandringsled Djupadal. Genomförande: Detta projekt är bordlagt tills
vidare.
• Genomföra systematisk sopåtervinning. Genomförande:
Försöksverksamhet med sopåtervinning har genomförts på båda
banorna. Trots vissa inledande brister anses försöket lyckat och
kommer att under 2020 utökas på Lilla Vik.
• Bifoga flora/fauna information i banguiderna. Genomförande: Detta
har kommittén inte hunnit med. Återfinns i planen för 2020.
• Fårhagarna på L Vik och DD. Genomförande: Fårhagen på Lilla Vik har
kvalitétssäkrats genom uppsättning av stolpar och riktigt fårstängsel.
Har under säsongen kompletterats med eltråd. Fårhage på Djupadal
ännu ej aktuellt.
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• Eldning av ruffar. Genomförande: Ett informationsmöte med
representant från Länsstyrelsen har hållits. Någon eldning har ej
hunnits med under året.
• Inventering av främst grodor och hedblomster på L Vik.
Genomförande: Även i år har Olle Kvarnbäck genomfört en inventering
av fauna och flora på båda banorna. Flera rödlistade arter
förekommer.
• Skapa sandblottor för sandlevande bin och steklar. Genomförande: En
första sandblotta är skapad vid tee hål 5 Djupadal.
Övriga projekt
Under året har även genomförts:

• Rensning och bevattning av nyplanterade buskar.
• Restaurering av det välbesökta insektshotellet i slänten nedanför tee
hål 13 Djupadal.
• Nedklippning av den invasiva arten lupin på Djupadal.
• Vattenprov taget i dammarna Djupadal. Godkänd kvalitét.
• Arbete med förnyelse, år 2020, av GEO-certifiering: (Golf
Environment Organization)
• Vi har ansökt hos Svenska Golfförbundet om utmärkelsen Årets
Miljöpris. (Mjölby GK vann)
Kommittéledamöter:
Margareta Hallin (ordförande), Lisa Kvarnbäck, Lars-Martin Grewin, Hans
Karlsson, Johan Längerberg (banchef adjungerad), Fredrik Petersen
(greenkeeper adjungerad) Gustav Andersson (klubbchef adjungerad), Bonita
Reiman styrelsens representant)
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Tävlingskommittén (TK)
Vårt uppdrag
Tävlingskommittén har styrelsens uppdrag att ta fram och genomföra ett
tävlingsprogram för Österlens Golfklubb. Verksamheten ska genomföras i linje
med klubbens utvecklingsplan och värdegrund.
Tävlingsprogrammet ska erbjuda olika tävlingsformer som attraherar alla nivåer
av spelare både medlemmar och gäster från andra klubbar.
Tävlingarna ska genomföras på ett professionellt sätt så att spelarna känner sig
trygga med att gällande regler följs och att resultaten blir rättvisande.
Tävlingarna ska genomföras i en trivsam miljö som bidrar till att öka
klubbgemenskapen och skapar en vilja att tävla.
Att delta i en tävling ska kännas speciellt och skilja sig från en vanlig golfrunda.

Grundförutsättningar
Tävlingskommittén har planerat och genomfört ett tävlingsprogram som har
vänt sig till alla kategorier av golfspelare. Vi har i planeringen av våra tävlingar
samarbetat med de olika ansvariga inom klubben bland annat för banan och
restaurangen och Wistrands Golf. TK har säkerställt att varje tävling har haft ett
tävlingsledarteam som har garanterat ett professionellt genomförande. TK har
genom regel och handicapsektionen informerat om nya golfregler och
säkerställt att lokala regler och tävlingsvillkoren har varit tillgängliga och kända.

Mål för verksamheten
TK har haft en inriktning att tävlingarna ska planeras och genomföras på ett
sätt som gör att de skiljer sig från en vanlig sällskapsrunda. Detta har gjorts
bland annat genom att i högre grad än tidigare haft förtäring i någon form,
manifesterat tävlingarna bland annat genom flaggning. TL har arbetet i team
vilket innebär att det funnits fler funktionärer tillgängliga för de tävlande. En
speciell satsning gjordes på golfveckan där de tävlande fick förtäring i någon
form vid varje tävling samt att TL arrangerade flaggning vid varje tee och
generellt runt övningsområdena. Tävlingar med individuell start genomfördes
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med starter. Tävlingarna under bland annat golfveckan har tack vare våra
sponsorer haft gedigna prisbord.
Deltagandet i 2019 års medlemsaktiviteter inklusive tävlingsverksamheten har
ökat med 30 procent i jämförelse med 2018.

Aktiviteter

• TK har under året haft 9 protokollförda möten.
• Under 2019 genomfördes 30 klubbtävlingar, exklusive Trivselgolfen, i
jämförelse med 28 tävlingar 2018. Antalet tävlingsstarter 2019 var 1442 i
jämförelse med 1303 2018. Vi kan konstatera att antalet startande ökat
och hoppas vi kan fortsätta trenden 2020.
• 2019 gjordes en speciell satsning på golfveckan vilket vi bedömer bidrog
till att antalet tävlande ökade från 307 personer 2018 till 401 personer
2019. Golfveckan samordnades tidsmässigt med andra klubbar i
närområdet enligt inriktning från 2018.
• Antalet tävlande i samtliga KM tävlingar minskade från 137 2018 till 116
deltagare 2019. Stora KM som står för en minskning med 23 tävlande.
• TK har genomfört regelgenomgång av de nya golfreglerna vid två
klubbhuskvällar med totalt 120 deltagare. Utöver dessa genomfördes en
regelgenomgång för golfvärdar i mars månad där 16 personer deltog och
ett regelquiz i samband med en Trivselgolf där ca 50 personer deltog.
• Under året har varje tävlingsledarteamen i större utsträckning än tidigare
offentliggjort tävlingar, vinnare och bilder via digitala medier.
• Information om kommande tävlingar har i stor utsträckning aviserats i
tidsmässigt närliggande nyhetsbrev.
• På uppdrag av TK genomförde Wistrand Golf i januari /februari en
tävlingsledarutbildning i tre steg med följande innehåll; Inspiration,
tävlingar hur och för vem, marknadsföring, tävlingsledarteam, GIT
tävling, administration, under tävling, tävlingsledaransvar, de nya
golfreglerna och golfvett samt spelformer. Utbildningen följdes upp i
oktober med erfarenhetsutbyte, tävling och social samvaro. Totalt deltog
21 personer i utbildningen varav 7 damer. Deltagarna har bildat 5
tävlingsledarteam där varje team tagit ansvar för ett antal tävlingar per
team.
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• Medlemmar ur tävlingskommittén har under året genomgått utbildning i
nya regelsystemet och nytt handicapsystem samt deltagit i
Verksamhetsseminarium 2019 i Svenska Golfförbundets regi.

Kommittéledamöter:
Christina Yngvesson Truedsson (ordf.), Mats Hagberg (styrelsens representant),
Anders Ledskog, Gunnar Mueller, Annika Månsson, Margaretha Trollestad och
Ann Wistrand samt adjungerad från kansliet Gustav Andersson
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Bokslut för koncernen
Resultaträkning
Österlens Gk/ Österlens Golf AB, Lilla Vik Fastighets AB
Belopp i tkr
ÖsGk/
ÖsGAB

LVFAB

ÖsGk/
ÖsGAB

2019

2018

ÖsGk/
ÖsGAB
Budget
2019

8 810
3 339
1 956
5 295

8 774
2 996
1 811
4 807

8900
3100
2100
5200

Restaurangerna
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Marknadsföringsaktiviteter
Tävlings- och kommittéverksamhet
Övriga kostnader
Inköp restaurang
Entreprenader pro och shop
Summa direkta kostnader

6 983
2 077
23 165

545
545

1 702
1 698
16 981

5331
2397
21 828

0

-483
-508
-156
-780
-150
-2 077

-225
-375
-287
-1928
-150
-2965

Lokal- och fastighetskostnader
Leasing maskiner, bilar
Förbrukningsmaterial bana
Kontors- och administrationskostnader
Div. övriga kostnader restaurang
Summa externa kostnader

-2 104
-896
-1 824
-1 022
-821
-6 667

-611

-1 295
-814
-1 418
-1 375
0
-4 902

-1850
-960
-1650
-1530
0
-5990

0

-5 410
-1 324
-836
-7 570

-5400
-2600
-1900
-9900

-14 549
2 432
-1 588
-536
308
0
308

-18555
2973
-1971
-750
252

2019
Intäkter
Medlemsintäkter
Greenfee Lilla Vik
Greenfee Djupadal
Summa greenfee

-127
-785
-277
-2 342
-150
-3 681

Personalkostnader bana
Personalkostnader administration
Personalkostnader restaurang
Summa personalkostnader

-5 317
-1 605
-3 976
-10 898

Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

-21 246
1 919
-1 679
-702
-462
0
-462

-611

-611
-66
-193
203
-56
-56
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Balansräkning
Österlens Golfklubb och Österlen Golf AB
Belopp i tkr

2019-1231

2018-1231

33 980
1 131
17 617
52 728

28 417
992
17 315
46 724

779
1 834
140
857
3 610

679
2 355
150
1 132
4 316

4 152

5 389

60 490

56 429

25 906
-518
25 388

25 603
308
25 911

23 944
494
24 438

19 652
514
20 166

1 106
908
62
249
8 339
10 664

407
237
14
513
9 181
10 352

60 490

56 429

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Bananläggning

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Årets resultat

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Lån medlemmar

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys
Österlens Golfklubb och Österlen Golf AB
Belopp i tkr

Utfall
2019

Utfall
2018

-518

308

1 872
1 354

1 588
0
1 896

-100
806
-188
518

-122
1 004
-841
41

1 872

1 937

-7 876
0
-7 876

-751
0
-751

5 550
-758
-25
4 767

0
-406
-9
-415

Årets kassaflöde

-1 237

771

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

5 389
4 152
-1 237

4 618
5 389
771

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet
Avskrivningar
Vinst vid avyttring maskiner/inventarier
Kassaflöde före ändring i rörelsekapital
Kassa från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Minskning/ökning kortfristiga fordringar
Minskning/ökning kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader, maskiner, ban- och bevattningsanläggningar
Avyttring maskiner/inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Banklån
Amortering av lån
Förändring av medlemslån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Kommentarer till bokslutet
Årets resultat
Resultatet för räkenskapsåret före skatt uppgår till -518 tkr för koncernen.
Budget för året var 252 tkr. Förra årets resultat visade en vinst på 302 tkr. En
förklaring till förlusten är att restaurangrörelsen sammanlagt gjort en förlust
med -310 tkr, lokal- och fastighetskostnader ökat med -299 tkr samt att
förbrukningsmaterial på banan ökat med -174 tkr i förhållande till budget (läs
mer i stycket kostnader på nästa sida). En stor omsättningsförändring har skett
under året då övertagandet av Lilla Viks Fastigheten inneburit en ökning av
omsättningen i koncernen med 6729 tkr.
Intäkter
Medlemsintäkter
Klubben har under året haft en stabila medlemstal, antalet är i princip
oförändrat, vi hade 1979 medlemmar jämfört med 1973 året innan. Detta
innebar en totalintäkt på 8802 tkr jämfört med budget på 8900 tkr. 2018 års
medlemsintäkt var 8774 tkr.
Greenfee och andra rörliga intäkter
Greenfeeintäkterna ökade i förhållande till 2018 med 488 tkr. En fin vår och bra
säsongsstart kombinerat med ökade försäljning av golfpaket som möjliggjordes
tack vara köpet av Lilla Vik fastigheten resulterade i denna ökning. Sommarens
gynnsamma väder innebar även ökade intäkter genom ökad uthyrning av t.ex.
golfbilar och ställplatser för husbilar/husvagnar. Våra sponsorpaket och övriga
bidrag var i nivå med 2018 års utfall. En nyhet för 2019 var padelbanorna på
Lilla Vik som bidrog med spelintäkter på 225 tkr vilket på sikt kommer innebära
ett fint ekonomiskt tillskott för klubben. Nettoinvesteringen för klubben var
462 tkr vilket lutar mot en återbetalningstid på cirka två år.
Restaurangerna på ÖsGK
2019 års stora investering var fastigheten på Lilla Vik som årsmötet beslutade
om 2018 på höstmötet. Restaurangernas totala omsättning på 6 983 tkr ökade i
förhållande till budget 5 331 tkr. Den sammanlagda förlusten för
restaurangrörelsen (Lilla Vik, Café Djupadal och Tap Inn) blev -250 tkr. Denna
rörelse bidrar även till ökade greenfeeintäkter som beskrivs ovan och kan
därför inte endast anses vara en rörelse som är negativ för klubbens ekonomi.
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Under 2019 är internhyran för Lilla Viks Fastighetsbolag, 510 tkr. Resultatet för
restaurangverksamheten inklusive internhyror före avskrivningar och
finansnetto är -310 tkr. Att överta en verksamhet som är ny och samköra detta
med Café Djupadal är en utmaning som vi nästan klarade av förra året och vi
tror att det finns stora förbättringsmöjligheter till effektivisering av tex
personalkostnader i framtiden i restaurangverksamheten. Glädjande kan vi se
att kvalitén och nöjdheten ökade under året från medlemmar och gäster.
Övriga intäkter
Under året arrangerades Swedish Golf Tour återigen på Djupadal. Detta
innebar att intäkterna för kommittéverksamheten (tävling) ökade med 300 tkr.
Kostnader
Under 2019 har vi tagit en del extra kostnader i och med övertagandet av
restaurangverksamheten som är av engångskaraktär tex tvättning av tak,
trädgårdsskötsel och renovering av baren i restaurangen. Vi har dessutom ökat
städningen på klubben då det kommit synpunkter på bl.a. utetoaletter på
banan. Sammantaget har detta ökat kostnaderna med -299 tkr Banans drift
ökade i förhållande till utfall och budget pga av maskinreperationer -100 tkr i
förhållande till budget samt ökade underhållskostnader -74.
Avskrivningar
Enhetliga avskrivningsprinciper har tillämpats för 2019. I avskrivningarna ingår
Lilla Viks Fastighetsbolags avskrivningar på -193. Padelprojektet har
nettoredovisats som en investering i klubbens balansräkning vilket innebär att
bidraget från Allmäna Arvsfonden inte finns med som en intäkt på 769 tkr utan
istället minskar investeringen och därmed också kommande avskrivningar
Balansräkning och kassaflöde
Skulder
Under perioden har banklån amorterats med 758 tkr, medlemslån har
återbetalts med -25 tkr. Ett nytt banklån har tagits upp i samband med köpet av
Lilla Vik på 5 550 tkr.
Kassaflöde
Likvida medel var vid årets ingång 5 389 tkr och vid årets slut 4 152 tkr.
Förändringen på -1 237 tkr kan förklaras med att vi under året investerat
väsentligt mycket mer än normalt. Investeringarna för 2019 uppgick till 7 876
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tkr och bestod av: Övervärde fastighet Lilla Vik 3 490 tkr, Fastigheter 2 858 tkr
(varav förvärvade anläggningstillgångar 2 613 tkr), Padelbana 462 tkr,
Detaljplan 275 tkr, Bananläggning 262 tkr, Maskiner 100 tkr samt Inventarier
429 tkr.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsens förslag avseende nya lån
Under den rådande coronapandemin har Österlens Golfklubb fått vidkännas ett
betydande intäktsbortfall när antalet greenfeegäster och golfpaketgäster varit
betydligt färre än förväntat. Intäktsbortfallet för månaderna april - juni uppgår
till omkring en och en halv miljon kronor. Bortfallet har varit så stort att det nu
finns anledning att säkerställa att klubben har tillräcklig stark likviditet under
det kommande verksamhetsåret för det fall krisen fortsätter som hittills.
Styrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna, såsom
utnyttjande av stöd för korttidspermitteringar och utnyttjande av reducerade
arbetsgivaravgifter. Klubben har också förbättrat likviditeten genom att
leasingbetalningar och amorteringar av banklån har skjutits på framtiden.
Styrelsen anser det nödvändigt att klubben vidtar ytterligare åtgärder för att
stärka den ekonomiska beredskapen och klubbens likviditet. De åtgärder
regeringen beslutat om – stöd för korttidspermitteringar och reducerade
arbetsgivaravgifter – är endast temporära stödåtgärder och det finns som
redan antytts anledning att se på framtiden med stor försiktighet.
Enligt styrelsens nuvarande bedömning finns det behov av att stärka klubbens
likviditet med ett belopp i storleksordningen 500 tkr. För det fall en förväntad
återhämtning dröjer – kanske till nästa år – kan det bli nödvändigt att stärka
klubbens likviditet ytterligare. Styrelsen föreslår därför att vårmötet medger att
styrelsen får ta upp ytterligare banklån med säkerhet i redan uttagna pantbrev i
Djupadalsfastigheten. Sistnämnda lån får dock inte ta upp till högre belopp än
1 500 tkr.
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Sammanfattningsvis föreslår styrelsen att Vårmötet beslutar
att Österlens Golfklubb ska ta upp ett lån på 500 tkr i Sparbanken Syd samt att
banken till säkerhet för lånet har rätt att utnyttja redan uttagna pantbrev i
fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 47:7 till motsvarande belopp.
och att Österlen Golfklubbs styrelse har rätt att under år 2020 ta upp
ytterligare lån i Sparbanken Syd, dock inte till högre belopp än 1 500 tkr. Till
säkerhet för detta lån har Sparbanken Syd rätt att utnyttja redan uttagna
pantbrev i fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 47:7.
Djupadal 7 maj 2020

Claes Trollestad, ordförande Österlens golfklubb

