Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb
Datum: Måndagen den 10 oktober 2016
Plats: Ringenäs Golfklubb
Närvarande: Jan-Olof Svensson, Gunilla Björkman. Johnny Petersson, Jan
Bengtsson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt.
Frånvarande: Ingrid Löf-Dahl, Martin Engström
Adjungerad: Tommy Gren, Uno Petersson
1: Mötets öppnande
Jan-Olof hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2: Dagordning
Dagordningen godkändes.
3: Justering av protokoll från föregående möte
Till att justera dagens protokoll utsågs utöver ordföranden Peter Ljungkvist
4: Adjungerad föredrar
Uno Petersson informerar om tidigare åtgärder för att öka kvalitén på
banan och framförallt det pågående förbättringsarbetet.
Göran Hansson från SGF har sedan 2015 varit behjälplig i den processen.
Konstaterades bl a att greenerna håller en god kvalitet och att det i första
handlar om att underhålla på rätt sätt. Åtgärder som luftning och gödsling
har förändrats och förbättrats.
I en allmän analys av banan konstaterades också att en hel del tees är
”sneda”och behöver åtgärdas. Även antalet bunkrar och finishen på dessa
behövde ses över.
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För att ytterligare se över hur banan kan förbättras och åtgärda dessa
brister har det tidigare Europatourproffset Magnus Sunesson anlitats.
Magnus har stor erfarenhet av liknande arbete och har gjort en liknande
analys på ett tiotal banor runt om i Sverige. Med mycket gott resultat och
där ungefär 90 procent av de åtgärder som Magnus föreslagit faktiskt
också genomförts.
För att ”optimera” banan analyserades också banans funktionalitet idag
utifrån ett antal parametrar. D v s hur ser ”Ringenässpelaren” ut?
Kan konstateras at vi har relativt sett många damer, många herrar 71+,
damer +69 och en genomsnittsålder på 56 år.
Som underlag för det fortsatta arbetet analyserades också hotellgäster,
rondtider och dagens skötselrutiner.
Konstaterades också att Ringenäs har en stor ungdomsverksamhet och att
ambitionen att relativt snart införa orange tees är stor.
Under fyra dagar analyserade Magnus golfbanan och skissade på olika
förbättringar. Fredagen den 30 september gjordes en banvandring
tillsammans med representanter för bolaget och klubben.
Redan veckan därpå påbörjades arbetet med att markera de förändringar
som skall göras av Magnus Sunesson.
Sammanfattningsvis eftersträvas en ökad tydlighet av banans olika delar.
Fairway minskas och avgränsas tydligt av semiruff som i sin tur tydligt
avgränsar ruffen. Med denna layout kommer olika spelartyper att gynnas.
Dessutom kommer semiruffen på ett bättre sätt att ”fånga upp” bollar.
En del träd kommer att tas bort, bunkrar läggas igen och banan som helhet
få en markant face-lift.
För att minska risken att bollar far in på de nya husen i anslutning till blå
fyra kommer teen att flyttas fram så att gul tee fortsättningsvis blir där röd
tee är idag.
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Bevattningen eller tillgången till vatten är ett fortsatt problem som det
arbetas med.
När förändringarna fenomförts kommer banan att slopas om.
Efter denna genomgång fortsatte Tommy Gren informationen.
I vinter kommer röd slinga att hållas öppen för spel med i princip
ordinarie tees och greener. Vid spel på fairways används matta.
Det innebär att 18 hål blir två rundor på röd slinga. För att undvika
problem med 18-hålsspelare och 9-hålsspelare vid första tee föreslogs ett
system med varvning för niohåls respektive artonhålsspelare.
Tre hålkoppar kommer att finnas på resp green. Och väljas för
flaggplacering utifrån olika förhållanden som vind mm.
Föreslogs också att bollrännan i sammanhanget flyttas fram i höjd med
hotellet. Tommy tar med sig de uppkomna förslagen för vidare diskussion.
På grund av utrymmesbrist i kontorsdelen kommer en del av shopen att
göras om till kontor för golfutvecklarna.
Stödsådden som gjordes för några veckor sen har tagit sig bra. Ändå
kommer det att behöva torvas på vissa ställen.
Den 12 oktober genomförs ett uppföljningsmöte med de medlemmar som
fungerat som starter/ranger under säsongen.
Den nya vd:n tillträder sin tjänst den 1 november.
Planerna på ett nytt klubbrum och ett gym i anslutning till dagens studio
kommer inte att realiseras under den kommande säsongen beroende på
bygglovsfrågan.
I anslutning till detta diskuterades om dagens klubbrum/barack fyller sin
funktion och om funktionen kan lösas på något annat sätt. Exempelvis
genom att restaurangen erbjuder ett billigt alternativ. Även denna fråga
lovade Tommy att ta med sig.
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Gunilla tycker att restaurangen borde erbjuda ett mer differentierat pris
för den som endast vill ha soppa alt sallad. Idag är priset i princip
detsamma vilket val Du än gör.
5: HGDF-aktiviteter
Den 29 oktober är det ERFA möte på Tylöhus och den 14 november
höstmöte för HGDF
6: Klubben gemensamt
a. Rapport från möte mellan klubben/bolaget
Under 2017 kommer JSM match att spelas på Ringenäs. Deltar gör 32 tjejer
och 64 killar. Tävlingen genomförs den 26-29 juli.
b. Visionsplanen
Inget nytt fanns att rapportera.
7: Kommittéerna
b.Utveckling/Utbildning,bana,regel/etik
Peter konstaterade att det som rör banan tidigare informerats om av Uno
Petersson.
c.Tävlingskommittén
Jan informerade att årets sista tävling genomförs den 30 oktober.
En återkopplings-och planeringsträff för tävlingsverksamheten
genomfördes den 3 oktober. Från bolaget deltog Ana Hvit
Tävlingsprogrammet för 2017 är i stort sett klart.
En uppföljning av årets åldersseriespel genomfördes den 4 oktober.
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Den 12 oktober genomför HGDF en träff om åldersseriespelet.
Från Ringenäs kommer Inge Gamming och Maj-Lis Petersson att delta.
Rent generellt efterlyser Jan ett större intresse för klubbens tävlingar.
En tanke som Jan har är att införa en sorts ”Order of Merit”, dvs någon
form av poängsystem vid deltagande i ett antal av klubbens tävlingar.
Något som vid säsongens slut skall belönas.
d.Elit/Juniorkommittén
Peter informerade om pågående verksamhet.
Kommitteens ekonomi har tidigare varit mycket ansträngd men genom
olika besparingsåtgärder är den nu inte bara i balans utan ca 50 kkr bättre
än budget.
Skandia tours slutspel har genomförts.
I år var det färre juniorer som kvalificerat sig men de som deltog gjorde en
mycket bra insats.
Den 12 november genomförs en ”Juniorgala” som förhoppningsvis skall
engagera många ungdomar.
Klubben har sökt en deltävling i JMI, Junior Master Invitation, en
sidoturnering till Skandiatouren.
Informerade slutligen om att kommitteen fått 20 kkr från ”Idrottslyftet”
för ökad fysisk träning.
e.Damkommittén
Gunilla informerade att kommittéen haft möte den 5 oktober.
I samband med kommande årsmöte avgår Ingrid Löf-Dahl som
ordförande och ersätts av Gunilla Björkman.

Ringenäs Golfklubb • Strandlida 469 • 305 91 Halmstad • 035 -16 15 90 • golf@ringenasgk.se

Gunilla berättade också att det pågår ett arbete med att förenkla
administrationen i samband med tävlingar och konstaterade att ekonomin
är god.
Seniorkommittén
Johnny Petersson informerade att en bussresa med tillhörande golfspel
genomförts den 13 september. Resans mål var Växjö och Glasrikets GK.
Den 6 oktober spelades den sista stora tävlingen, den s k korvatävlingen.
Tävlingen var fulltecknad och avslutades med en härlig ärtsoppebuffe.
Den 2 november hålls kommitteemöte.
Den kommande säsongen kommer fadderverksamheten att genomföras på
torsdagar.
Johnny konstaterade slutligen att MTT spelas varje vecka året om med
stort deltagande.
8: Klubbens ekonomi
Bo konstaterar att ekonomin är god och resultatet förväntas bli
plus/minus noll.
Diskuterades också hur medlemssituationen ser ut. Enligt SGF
medlemsräkning har klubben mellan 2015 och 2016 tappat 120
medlemmar medan den interna redovisningen istället pekar på en ökning.
Diskuterades vad denna diskrepans kan bero på.
9: Kommunikation &Marknad
Inget fanns att rapportera.
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10: Övriga frågor
Årets julbord startar den 23 november och till julbordet den 3 december
kommer funktionärer att bjudas in.
12: Nästa möte
Nästa möte genomförs den 7 november och mötet därpå den 5 december.
13: Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade ånyo deltagarna för visat
intresse.
Vid protokollet
Claes Carlstedt
Sekreterare RiGk
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Beslutsmatris från styrelsemötet

2016-10-10
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Färdigt senast

Ej genomförda beslut från tidigare styrelsemöten:
Beslut

Ansvarig för genomförandet

Ej genomfört pga
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