Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 2 oktober 2017.
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Sofie Widal, Peter
Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Martin Engström, Bo Eliasson
Frånvarande: Gunilla Björkman
Adjungerade: Maria Skoglund,p4
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokoll från styrelsemötet den 4 september godkändes.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Sofie Widal.
4: Adjungerade föredrar
Maria inledde med att berätta om statusen för medlemsenkäten.
830 svarande hittills vilket får betraktas som ett godkänt resultat.
Arbetet med att sammanställa bearbeta svaren pågår och till den
kommande presentationen kommer klubbstyrelsen att inbjudas.
Svensk Golfs projekt ”Gör om mig” genomfördes i helgen på Ringenäs.
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Deltagarna uttryckte stor nöjdhet med Ringenäs som golfbana men även
med restaurang och klubbens personal.
I helgen genomfördes också Ringenäs eget ”Gör om mig”-projekt.
Även detta har enligt Maria varit mycket uppskattat och diskussioner
pågår om en eventuell fortsättning. Projektet har varit mycket ambitiöst
med aktiviteter i princip varje vecka.
Ett nytt månadsmail distribueras den 5 oktober.
Den 15 oktober genomförs juniorernas supportertävling. En flaggtävling
över nio hål med gemensamt fika efteråt.
För en billig peng, 300 kr, har Du möjlighet att stötta juniorverksamheten
och får då också delta i supportertävlingen.
Belysning av rangen kommer att vara uppsatt fr o m tisdag. Denna styrs av
en timer som kommer att vara placerad i rummet där bollautomaten är.
Förra veckan fick Ringenäs åtta nya medlemar.
Under oktober månad är det möjligt för medlemmar i Ringenäs att spela
på Åkagården för 200 kronor.
Caroline Hygrell Anderson slutar sin anställning som hotellansvarig i och
med oktober månads utgång.
Frågan om s k ”studentmedlemskap” diskuterades. Vanligt förekommande
på andra klubbar och något som Maria tycker bör införas även på
Ringenäs.
Ett sätt att erbjuda exempelvis studerande på Högskolan i Halmstad
möjlighet att spela golf under studietiden till en begränsad kostnad.
Kostnaden diskuterades och ett förslag skulle kunna vara kostnaden
motsvarande B-medlemskap, d v s 3800 kr per år.
Maria berättade vidare om spontan återkoppling på såväl bana som
restaurang och hotell. Många gäster ger mycket beröm åt Ringenäs.
Inte minst Posten som genomförde sin årliga företagstävling på Ringenäs
var mycket nöjda och belåtna med hela anläggningen.
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För nytillkommande medlemmar för 2018 gäller från och med oktober
fritt spel under resten av 2017.
Fredrik Cocon som ansvarat för projekten ”Medlems-och
intäktshantering(med beläggningsoptimering som en del) ” och ”Vision
50/50” kommer att lämna Svenska Golfförbundet.
Istället kommer Clas Björklund att ta över rollen som projektledare.
Maria efterlyste intresse från Ringenäs klubbstyrelse att delta i projekten.
Slutligen berättade Maria om ett antal förfrågningar kring fikamöjligheter
för vintergolfarna. Frågan har varit uppe till diskussion och olika lösningar
har föreslagits.
Efter en samlad diskussion var det enighet om att det utrymme som finns i
foaje’n såväl på första som andra våningen i huvudbyggnaden bör räcka
för att tillgodose behovet. Viktigt dock att de som tar sin fikapaus där
respekterar konferensgästers behov av att förflytta sig mellan lokalerna.
5: HGDF-aktiviteter
Den 28 oktober genomförs årets ERFA-träff och HGDF höstårsmöte.
På höstårsmötet deltar Jan-Olof och eventuellt någon mer.
Till ERFA-mötet som behandlar sedvanliga frågor inom respektive
kommittée anmäler var och en sig själva.
Sista anmälningsdag är den 20 oktober.
6: Klubben gemensamt
Inget fanns att rapportera.
7: Kommittéerna
-Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Peter berättade om bankommittéens möte den 13 september.
Lagningen av tees som genomförs med hjälp av medlemmar kommer att
fortsätta till och med vecka 44.
Bolaget har också utryckt behov av att få samma stöd med teelagning
under 2018.
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Vinterbanans utslagsplatser kommer att bestå av pallar och utslagsmattor.
Att använda ordinarie tee anses orsaka alltför stort slitage.
En ny banvärdering (slope) kommer eventuellt att genomföras i höst.
När det gäller orange tee så är denna i dagsläget slopad för damer men
inte för herrar.
När det gäller ny slopning för orange tee är det oklart i vilken utsträckning
den är uppmätt. Vilket är en förutsättning för att kunna slopa den.
Frågan om att eventuellt kunna förlänga banan diskuterades.
Bedömningen är att den förlängning generellt som kan uppnås är
ointressant för att kunna erbjuda en längre bana.
Däremot pågår diskussioner om att förlänga vissa hål, exempelvis gul 2:a.
-Tävlingskommittén inkl serielagen
Jan inleder med att berätta att årets återstående tävling är skinktävlingen
den 29 oktober.
I samband med ”Flaggtävlingen” utdelades också pris till vinnarna av
”Order of Merit”. Som är en bidragande orsak till det ökade intresset för
tävlingsverksamhet bland medlemmarna.
Första pris var årsavgiften 2018 och andra pris ett gediget
utbildningspaket med ”Balance Golf”.
Seriespelet är avslutat och Ringenäs lag D60, H60 lag 2, H70 lag 2 och H75
lag 1 och 2 stod som seriesegrare.
Jan berättade vidare att tävlingsprogrammet för nästa år i princip är
färdigt och tävlingsdagarna spikade.
-Elit/Juniorkommittén
Martin berättade att verksamheten pågår i sedvanlig form med ett
vinterupplägg, ett vårupplägg och ett sommarupplägg.
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Passade också på att framföra ett stort tack till tävlingsledning och de
medlemmar som var engagerade på olika sätt under bl a JSM.
-Damkommittén
Via mail informerade Gunilla om delar av resultatet från den enkät som
gått ut till samtliga damer i klubben.
Klagomål framfördes på anslagstavlan i damrummet. Istället för dagens
lösning med ”klämmor” önskas en stor korktavla där man lätt, med
exempelvis häftstift kan sätta upp olika stora dokument mm.
Berättar också att hon skrivit till HGDF och framfört önskemål om nya
vattentoaletter. I linje med Vision 50/50.
-Seniorkommittén
Johnny informerade om seniorkommitténs verksamhet.
Den 14 september spelades om Demles vandringspris. En tävling där
endast fyra klubbor är tillåtet. Vinnare blev Rolf Andreasson.
På torsdag, den 5 oktober spelas ”Korvatävlingen” med 43 anmälda.
Den 30 november blir det Jultallrik med prisutdelning för eftersäsongen.
Slutligen informerade Johnny att TT-golfen fortsätter med full aktivitet i
vinter.
8: Klubbens ekonomi
Bo berättade om det prognosarbete som genomförts. Nämnde i
sammanhanget att likviditeten är god med 460kkr i kassan.
I sammanhanget nämnde Bo också att i den rapportering han får från
golfförbundet uppgår antalet juniormedlemmar i klubben till 145 och
antalet seniorer till 1779.
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Bo berättade också att han, efter föregående styrelsemötesdiskussion, om
utbyte med andra klubbar, varit i kontakt med Laholms Gk som reagerat
positivt på en förfrågan och kommer att ta upp den på kommande
styrelsemöte.
Slutligen informerade Bo om pågående diskussion med bolaget om
möjligheten för styrelsens medlemmar att köpa greenfeebiljetter till ett
reducerat pris.
9: Kommunikation &Marknad
Inget fanns att rapportera.
10: Övriga frågor
Jan uttryckte stor tveksamhet till nya anslagstavlan i korridoren. Fyller
inte sin funktion i dagsläget och bör ersättas med något annat.
Diskuterades också Marias inbjudan att delta i projekten ”beläggning på
banan” och Vision 50/50. För båda projekten var det styrelsens mening att
avvakta resultatet från enkäten innan vi beslutar om deltagande.
12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 6 november och mötet därpå till den 4
december
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGk
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