Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Torsdagen den 8 oktober 2015
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny
Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt.
Punkten 4. Uno Petersson
Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl, Gunilla Björkman, Martin Engström
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ett särskilt
välkommen riktades till Uno Petersson som representerade bolaget vid
dagens möte.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Protokoll från senaste styrelsemötet den 14 september godkändes och
lades till handlingarna.
I anslutning till denna punkt diskuterades aktuell ”beslutsmatris”. Punkten
”exponering av lokala regler” kommer att aktualiseras igen. Ansvarig för
punkten Uno Petersson.
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Johnny
Petersson.
4: Adjungerad föredrar
Uno informerade om aktuella frågor.
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Avstängningen av banan den 21-23 september möjliggjorde omfattande
underhållsarbete. Bl a vertikalskars och luftades greenerna.
Det nya övningsområdet är på gång. Hoppas kunna bereda marken i höst
så att området kan användas redan i vår.
På blå 4 kommer grusgången att kortas av. Det finns också ett förslag om
att lägga igen mittenbunkern på detta hål. Ett argument för detta är att den
inte kan ses från tee. Eventuellt kommer bunkern bakom green på detta
hål också att läggas igen.
På röd 3 kommer höger greenbunker delvis att läggas igen.
Området bakom green på röd 4 behöver förbättras genom dränering.
Kommer eventuellt också att göras i år.
När det gäller vinterslingan är tanken att spelet skall ske utan
utslagspallar. Där så är möjligt. Det har visat sig att pallarna medför en viss
osäkerhet som risk för halka. Därav denna åtgärd.
En maskinskada har inträffat på blå 6:s greenkant. Nytt gräs kommer att
läggas på det skadade området.
Uno informerade också om det omfattande arbetet med att kvalitetshöja
greenerna. Ett arbete som pågått under hela 2015. För detta arbete har
bankonsulent Göran Hansson anlitats. Bl a har ny gödsling tillämpats.
Arbetet kommer att fortsätta och ett omfattande skötselprogram finns
även för 2016.
När det gäller parkeringsplatser kommer dessa att förändras. En ny
struktur med fiskbenslayout planeras liksom en infart. Förhoppningsvis
skall detta leda till att besökarna blir mer nöjda och att irritation kan
undvikas. Samma antal P-platser kommer att finnas.
Något datum för dessa åtgärder finns ännu inte.
Eric Blomqvists inträde på Ringenäs har aktualiserat behovet av lokalitet
för Erics verksamhet. Bolagets förslag är att Eric, under en begränsad tid,
får tillgång till dagens klubbrum.
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På sikt, och när den befintliga kiosken rivs, planeras för ett helt nytt
klubbhus som ev kan byggas i form av ett s k Attefallshus.
I avvaktan på att dessa förändringar görs kommer medlemmarna som vill
inta medhavd förtäring i samband med sitt golfspel att kunna göra detta
på anvisad plats i huvudbyggnaden.
Uno hoppas vi medlemmar kan ha överseende med denna förändring som
på sikt då skall leda till något mycket bättre för oss alla.
När det gäller restaurangen kommer denna att drivas i egen regi och just
nu pågår arbetet med att anställa en restauratör.
Uno berättade också om medlemmar som lämnat klubben på grund av
alltför långa speltider. Diskuterades vad som kan göras för att förbättra
speltempot. Ringenäs tillämpar ju ett system med Starter och Ranger som
ett verktyg för att få spelet att flyta bättre.
Uno lyfte också ett förslag om exponering och ökad kännedom av
medlemmar som gjort goda insatser på golfbanor runt om i världen.
Att med bild och en kort text synliggöra dessa framgångar till glädje och
inspiration för oss alla.
I detta sammanhang lyftes också den i styrelsen tidigare diskuterade
frågan om förbättrad resultatservice i form av något slags leaderboard för
resultatrapportering.
Slutligen diskuterades placeringen av bolltvätt på blå 2. Från bolagets sida
vill man få över bagarna och spelarna på den sidan där bolltvätten är för
att öka säkerheten och minska risken för olyckor från dem som spelar in
på blå 1.

5: HGDF-aktiviteter

Jan-Olof informerade om det kommande Erfa-mötet den 7 november.
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En dag där hela golfdistrikt Halland träffas för erfarenhetsutbyte och
planering av kommande verksamhet.
Från Ringenäs kommer såväl representanter för bolaget som banpersonal,
administrativ personal och styrelse att delta.
Anmälan görs till Peter Ljungqvist som samordnar det hela.
Den 31 oktober skall anmälan om deltagande vara inne.
6: Klubben gemensamt
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Jan-Olof informerade om möte med bolaget den förevarande veckan.
Konstaterades att budgeten för 2015 klaras.
Klubbens många duktiga spelare har resulterat i större framgångar på
tävlingsbanorna än förväntat.
Det har lett till ett ökat externt intresse för klubben och många lovande
spelare vill söka sig till Ringenäs.
Samtidigt som denna utveckling i mångt och mycket är positiv ställer det
också stora krav befintliga tränarresurser som i stor utsträckning behövs
för utveckling av junior –och elitverksamhet.
En inventering av hur tränarnas tid används idag genomförs den
kommande säsongen.
7: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Inget nytt fanns att rapportera
c.Tävlingskommittén
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Jan konstaterade att tävlingssäsongen lider mot sitt slut.
Den 1 november genomförs troligen den s k ”skinktävlingen”
Åldersseriespelet också slut. I veckan genomfördes en höstträff för
lagkaptenerna.
Informerade också om planerade förändringar i seriespelet där
indelningen fortsättningsvis föreslås bli jämna tiotal, d vs 30,40,50,60 och
70.
Endast H75 kvarstår som tidigare.
Den 15 oktober genomförs ett förmöte inför Erfamötet den 7 november.
Jan flaggade också för kommande förändringar i kaptensledet och att
prissummorna för de olika åldersgrupperna kommer att halveras.
Jan har också varit i kontakt med årets sponsorer och framfört ett tack för
deras insats och hälsat välkomna kommande år.
Slutligen lyftes frågan om traditionellt julbord för medlemmar som under
året verkat som tävlingsledare mm. Datum för detta blir den 28 november.

d.Elit/Juniorkommittén
Peter konstaterade att Skandiatouren avslutats och att 18 juniorer
kvalificerat sig för slutspelet av Hallandstouren.
Flaggade också för ”Suportergolfen”kommande Söndag, en tävling för alla
dem som stöttar klubbens juniorer den kommande
e.Damkommittén
Från damkommitten fanns inget att rapportera.
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Seniorkommittén
Johnny informerade om fortsatt hög aktivitet och nämnde bl a den 16
september då nio stycken seniorer utfört banarbete på blå 3,4,7.
Den 17 september styrde 55 glada seniorer kosan mot Skyrup.
Den 24 september genomfördes en greensometävling och den 8 oktober
en ”korvatävling” med shotgunstart. 44 spelare deltog.
Den 11 november hålls planeringsmöte.
8: Klubbens ekonomi
Bo redovisade det ekonomiska läget.
Nivån för årets verksamhet ligger i paritet med den som var föregående år.
Intäktssidans budget uppgår till 1150 kkr och intäkter och kostnader
balanserar väl.
Utfallet, d v s klubbens utgifter fram till och med september uppgår till 942
kkr.
9: Kommunikation &Marknad
Jan-Olof informerade om det s k ”Sponsorhuset”. En möjlig intäktskälla för
klubben.
Medlemmar kopplade till ”Sponsorhuset” erhåller vid inköp rabatt. Det
kan vara alla möjliga typer av inköp, allt från resor till olika prylar.
Inköpet ger en viss rabatt och av denna rabatt tillfaller hälften klubben.
10: Övriga frågor
Jan informerade om åldersseriespelet och berättade att Thomas
Andersson, som förtjänstfullt hållit ihop det hela under sex år nu kliver av.
Någon ny ersättare har inte utsetts utan Jan håller ihop det hela tills
vidare.
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12: Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 9 november . Och mötet därpå till den
7 december. Till detta möte inbjuds även valberedningen.
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för ett väl
genomfört möte .
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGK
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