Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 5 oktober 2020
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Boel Blücher, Bo Eliasson, Gunnar Nilsson, Jan Bengtsson, Kenneth
Banelind, Lotta Rautenberg & Sofie Widal
Frånvarande: Carina Johansson & Frida Svensson
Adjungerade: Uno Petersson

1. Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Adjungerad föredrar
Uno informerade om att antalet medlemmar per 0930 uppgår till 2 181 vilket är en
ökning med 100 medlemmar vid samma tidpunkt föregående år.
Hittills har våra medlemmar spelat 5 004 fler rundor i år, vilket är en ökning med 36%.
Våra gäster har spelat 1 139 fler runor, en ökning med 13%. Totalt räknar de med att
det spelas omkring 60 000 rundor årligen på Ringenäs GK.
Beläggning på hotellet har varit bra med en ökad beläggningsgrad om 9%.
Gästundersökningen hade en svacka när det regnade som mest med mjuka greener
som följd och dessutom hålpipades greenerna vilket ger direkt utslag med sämre
betyg.
I år kommer det vara gul som blir vinterslinga, dock kommer den att vara stängd ett
litet slag för att slutföra jobb med bunkrar i tidigare startat bunkerprojekt.
Bollautomaten har emellanåt krånglat men då finns det polletter i receptionen att få
låna tillfälligt.
Frågan ställdes angående den minibuss som finns att tillgå om vem som helst får
”låna” den, skall den kanske ”hyras ut” för en symbolisk summa som tillfaller

juniorerna och finns det någon åldersgräns på den som får köra bussen med tanke
på försäkring? Uno undersöker och återkommer med svar.

4. Genomgång och justering av protokoll från föregående möte samt utse
justerare till dagens möte
Föregående protokoll gicks igenom och justerades. Till att justera dagens protokoll
utsågs Boel Blücher.

5. Aktuella frågor
-

Rapport från Kenneth nya WC.
De nya toaletterna kommer till Ringenäs den 6 oktober.

•

Skyltar, väderbeständiga skyltar. Ex. Paus efter 9. Dricksvatten
Har börjat kikas på. Jan B ansvarar.

•

Gång mellan tee o fairway. Idag kullersten
Behöver ses över. Gunnar och Kenneth tar upp med bolaget.

•

Hemsidan
Behöver förnyas, genom projekt framöver.

•

Parkeringen vid klubbhuset
Gunnar och Kenneth diskuterar med bolaget.

•

50/50 medlemsmail del1 av 50/50 introduktion Gunnar
Kommer i veckan.

•

Allmänt ¨klimatet¨ på banan – långa rondtider – tonläget inte så familjärt
Viktigt att bollar släpps igenom för att försöka undvika alltför långa rondtider
och att alla hjälps åt att hålla stämningen god.

•

Regel & HCP regelvandring 4 grupper om vardera 10 deltagare: 4/10 och 6/10
Positivt gensvar med fulltecknade grupper vilket är väldigt roligt.

•

Organisation Ringenäs AB, slutet oktober
Inget nytt.

•

Bankommittén framtiden
Både Tommy Gustavsson och Erik Bromberg har valt att avgå från
Bankommittén. Styrelsen framför ett stort tack för alla år i kommittén.
Styrelsen kommer att utse ersättare i till nästa år.

•

HGDF årsmöte
Gunnar kommer närvara på HGDFs årsmöte den 27 oktober på Björnhults
GK.

6. Kassörens rapport
Bo berättade att vår ekonomi är mycket god och att prognostiserad utgående
kassabehållning är 607 tkr. Värt att notera är att då är kostnad för toaletterna
avdragna, dvs 300 tkr där hälften är bidrag från SISU och hälften föreningens.
Information om Sponsorhuset, en försäljningskanal där medlemmar kan handla
genom och återbäring faller tillbaka till föreningen. Detta har varit uppe tidigare år
men då liksom nu väljer vi inte att gå vidare med det.

7. Rapport från samtliga kommittéer
-

Juniorkommittén
Frida var ej på plats, men vi kan konstatera att juniorernas intensiva
tävlingssäsong nu börjar gå mot sitt slut. Återstår final i matchspel, nattgolf
samt en sista omgång av Ringenäs Juniortour. Årets JuniorGala kommer detta
år att delas upp i två sittningar och gå av stapeln fredagen den 20 november.

-

Tävlingskommittén
Tävlingssäsongen avslutades med en lyckad och fulltecknad flaggtävling.

-

Damkommittén
Säsongen avslutad.

-

Medlemskommittén
Haft möte med nya medlemmar.

-

Seniorkommittén
Mycket har fått ställas in pga rådande situation men de kommer att ha en
årsavslutning med ”corona-dukning”.

-

Utvecklingskommittén
Årets samtliga möten skall redovisas innan årets slut. Sofie har tidigare sänt ut
en mötesfil och kommer att påminna om att det skall sändas in.

-

Regel- & hcp-kommittén

Tyvärr kommer Tommy Gustavsson avgå även i denna kommitté, vilket
kommer att vara ett stort tapp med den långa erfarenheten och enormt
gedigna kunskapen Tommy besitter. Styrelsen kommer att utse ersättare.
Bankommittén
Arbete med gjutning till bron har påbörjats och snart är den på plats liksom
toaletterna.
Finns en lång lista över åtgärder som skall göras på banan i vinter så att
banan är i toppskick när en ny säsong vankas.

8. Övriga frågor
- Gunnar nämnde att det finns en mängd bidrag att söka som tex från Allmänna
Arvsfonden där vi skulle kunna få bidrag till förbättrade vägar mm på banan.
- Styrelsegolf på Allerum GK onsdagen den 14 november. Jan B bokar och kommer
även att tillfråga personer som utfört lite extra under året.
- Årets julbord för styrelse och kommittémedlemmar ställs in pga rådande pandemi.
Istället kan varje kommitté bjuda sina kommittémedlemmar på en bit mat i Ringenäs
Restaurang innan årets slut som tack för fint arbete under året. Mat står föreningen
för, dryck bekostas av individen.
- Måndagen den 7 december har vi i styrelsen årets sista möte över en bit mat.
- Årsmötet bestämdes till onsdagen den 17 februari 2021. Jan B bokar Ringenäs
Restaurang.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 2 november kl 19.

10. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet
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