Underlag till årsmöte
Söndagen 9 februari
2020
Klockan 15.00 i Gladan
Fullständiga handlingar finns i receptionen

Förslag till Föredragningslista vid årsmötet med
Araslövs GK den 9 februari 2020
1) Årsmötet öppnas
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
3) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
4) Fastställande av röstlängd för mötet
5) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6) Fastställande av föredragningslista
7) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8) Revisorernas berättelse
9) Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11) Fastställande av
a. Verksamhetsplan 2020
b. Budget 2020
12) Val av
a. Ordförande för en tid av 1 år
b. Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c. Två revisorer för en tid av 1 år
d. Två ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen för en tid av 1 år
13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner finns att behandla.
14) Övriga frågor
15) Årsmötet avslutas
Efter avslutat årsmöte sker prisutdelning, information om nytt handicapsystem samt
information från golfbanebolaget samtidigt som det bjuds på fika.

Verksamhetsberättelse för Araslövs Golfklubb 2019
och verksamhetsplan 2020
Styrelse 2019
Åsa Melkersson
Leo Kristensson
Bengt Svensson
Magnus Ringdahl
Stefan Johansson
Kenth Lindfors
Bertil Yvling

Ordförande
Kassör
Seriespel
Junior- och elit
Medlem
Tävling
Information

Adjungerade till styrelsen
Gustaf Hagen
Max Munther

Araslövs Golfbane AB
Araslövs Golfbane AB

Revisorer
Niklas Lindhoff
Martin Troedsson
Valberedning
Göran Brobeck
Tommy Thörnqvist
Åsa Melkersson

- Styrelsens representant

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

Medlemmar:
Vid verksamhetsårets slut 2019-12-31 hade klubben 1420 medlemmar, vilket innebär
en minskning med 86 st jämfört med föregående år, fördelat enligt nedan
2019

2018

2017

2016

2015

2014

Seniorer

1330

1416

1535

1521

1410

1394

Juniorer

90

90

102

91

91

97

Summa

1420

1506

1635

1612

1501

1491

ARASLÖV GOLFKLUBB´s VERKSAMHET
Araslöv GK är en idrottsförening vars verksamhet skall tillgodose medlemmarnas
intresse för golfsporten, utgöra en social knutpunkt och bedriva sin verksamhet utan
vinstsyften. Det ankommer på styrelsen och Golfbanebolaget att hantera balansen
mellan olika intressen så att medlemmarnas behov av tillgänglighet till anläggningen
sätts i första hand. Klubben ska bibehålla sin profil som hemvist för ambitiösa golfare
och deras familjer, inte minst barn och ungdomar och där breddverksamheten är en
viktig del. Den naturliga framväxten av duktiga golfare ur medlemsleden skall
uppmuntras och stimulera till att fortsätta med golfen även efter juniortiden.
Medlemmarna ska erbjudas möjlighet till trivsel, utveckling och tävling.
Klubbens verksamhet drivs utifrån fyra ”ben”;





Junior- och elit
Tävling
Seriespel
Medlem

Styrelsen i Araslövs GK har till uppgift att verka för medlemmarnas trivsel och
utveckling som golfspelare. Detta görs genom att, i samarbete med Araslövs
Golfbanebolag, erbjuda ett brett utbud av aktiviteter.

Styrelsen vill tacka alla som på något sätt engagerat sig i klubbens
verksamheter under det gångna året!

Åsa Melkersson

JUNIOR- OCH ELIT
Araslöv hade ca 60 juniorer i träningsverksamhet under året.
Fyra lägerveckor (v27,28,32 och 33) genomfördes under sommarlovet. Ett 40 tal
juniorer deltog varje vecka. Lägerveckorna bidrog till många glada skratt och stor
utveckling av juniorernas golfspel. Våra ledare Sara, Oscar, Max och Jonas hade
hjälp av flera föräldrar under veckorna.
Gruppkvalet för Teen Cup arrangerades i juli, vilket var ett arrangemang som fick
beröm från deltagande spelare och ledare.
I Matchligan gick juniorernas lag till semifinal i b-slutspelet.
I klubbens tävlingar har fler juniorer deltagit. Några av de äldre juniorerna var med
under Team Araslövs tävling och sålde slag, lotter och serverade fika.
Klubbens representationslag (herrar) genomförde årets seriespel så bra att de
avancerade upp en nivå i det nationella seriesystemet. Charlie Lindh etablerade sig
på den Svenska golftouren.

Verksamhetsplanering 2020
Upplägg av träningsverksamheten kommer att detaljplaneras så fort organisationen
med tränare är klart.
Golflägerveckor under sommaren ska erbjudas.
Ett lag är anmält till Matchligan.
Fler juniorer ska lockas att tävla i de tävlingar som Skånes golfförbund arrangerar.
Under Golfens dag planerar vi att erbjuda skolungdomar i kommunen att få prova på
golf. Utskick till kommunens skolor med inbjudan ska göras.
Juniorer ska vara med i organiseringen av Team Araslövs tävling, vilken finns i
tävlingsprogrammet.

Magnus Ringdahl

TÄVLING
Styrelsen är nöjd med medlemmarnas intresse och deltagande i våra olika
klubbtävlingar och vi är också tillfreds med hur tävlingarna genomfördes.
Även i år har hade vi höga vinnarresultat där segrarna kom från olika
handikappgrupper, allt från låg hcp till hög hcp och där resultaten kom till efter
deltagarnas dagsform. Det är också glädjande att våra juniorer tog tillfället i akt och
var med i klubbtävlingarna.
I början av juli arrangerades en Nationell damdag med 60 deltagande damer vilka
kom från många olika klubbar. Deltagarna hade en bra dag på golfbanan och det var
många nöjda spelare.
Årets klubbmästare blev:
Damer: Malin Åberg
Herrar: Charlie Lindh
Matchspel: Stefan Johansson
Tyvärr ställdes årets KM i åldersklasser in då deltagarantalet var för lågt.
Tävlingsåret avslutades med två inbjudningstävlingar, Mästarnas Mästare och
Serieslaget.
I Mästarnas Mästare var alla vinnarna från våra klubbtävlingar inbjudna och där
segrade Fredrik Johnsson på 71 slag.
Serieslaget, vilket vänder sig till alla våra olika serielag, fick ett nytt segrande lag. Det
var Herrar 75 som var starkast i slutänden och därmed tog en inskription i
Vandringspokalen.
Styrelsen riktar ett stort tack till personalen i receptionen som hanterat
administrationen före tävlingsstart och till alla funktionärer som hjälpt till med
klubbtävlingarna på ett bra sätt under tävlingsdagarna.

Verksamhetsplanering 2020
Tävlingsupplägget kommer att vara snarlikt det för 2019, men med lite justeringar
samt några nyheter.
Det kommer att finnas en blandning mellan singel-, par- och lagtävlingar och i dessa
kommer vi att ha lite olika extratävlingar, klasser, spelformer mm för att göra 2020 till
ett roligt och intressant tävlingsår för medlemmarna.
Klubbtävlingarna är enbart öppna för medlemmar i Araslöv GK men som tidigare år
kan man i par- och lagtävlingarna få dispens för spelare från annan klubb.

Nyheter 2020
Stora KM för damer och herrar spelas över 2x18 hål från backtee, likt föregående år
men det kommer att vara en sidotävling samtidigt där vi spelar med hcp.
Dvs det blir två tävlingar i en.
KM för åldersklasser spelas över 2x18 hål men fördelas på två speldagar.
Även här kommer det att finnas två tävlingar i en.
Klubbmästare utses efter 36 hål medan vi bägge speldagarna kommer att ha en
separat hcp-tävling över 18 hål. Tee för respektive åldersklass kommer att variera.
KM i matchspel – singel, får 3 klasser, Dam/Herr/Junior och man kvalificerar sig till
slutspelet genom placering i utvald singeltävling på våren.
KM i matchspel – par, är nytt för året. 8-16 par kvalificerar sig till slutspel från utvald
partävling under våren.
I alla singeltävlingar kommer vi att ha tre klasser fördelade på Dam/Herr/Junior och i
partävlingarna kommer det att finnas två klasser fördelade på Senior/Junior medan
det i lagtävlingarna enbart kommer att vara en klass.
Araslövsdagarna kommer att utökas en dag och spelas onsdag-lördag i juli månad
där vi avslutar tävlingsveckan med en medlemsfest på lördagskvällen.
Tävlingarna genomförs som singel-, par och lagtävling.
Om vädret tillåter kommer vi att genomföra en 9-hålstävling runt Lucia
Tävlingsåret avslutas som föregående år med två inbjudningstävlingar.
- Mästarnas Mästare, alla vinnarna i våra klubbtävlingar
- Serieslaget, en kamp mellan våra olika serielag om vilket lag som egentligen är bäst
på Araslöv.
Tävlingsprogrammet för 2020 är färdigt och inlagt i GIT, och öppnar för anmälningar
den 1 mars.

Kenth Lindfors

SERIESPEL
Damer
Araslövs damer ställde under 2019 upp med två lag i Skåneserien Kat1 respektive
Kat2, ett lag Damer 60 div2 och under 2019 har man för första gången representeras
av ett lag i D70.
Inför säsongen 2020 är samtliga lag ovan anmälda för spel. Araslöv är arrangör vid
två tillfällen under våren.
Herrar
Under 2019 har Araslöv haft 8 lag i åldersklasserna H50-H80 i Skånes Golfförbunds
seriespel.
H70 lag1 vann sin serie och avancerade därmed en division till 2020.
Inför 2020 är 8 lag anmälda i ålderskategorier H50-80.
Fyra lag kommer att ha gemensam dag för hemmamatch den 4/6 och de andra fyra
lagen kommer att ha sin hemmamatch den 27/8. Detta koncept var uppskattat av alla
inblandade under 2019.

Bengt Svensson

MEDLEM
Som vanligt började året med aktiviteter i de sociala grupperna. Torsdagsgolfen, med
Antik- och Semiantik rundorna och med Gunnar som sammanhållande, började så
fort det var möjligt på året. Förutom golfspel på torsdagar fanns det möjlighet att delta
i Tisdagsgolfen, Onsdagsgolfen, Ara Ladys och Fredagsgolfen. Det var ett stort antal
medlemmar som deltog i en eller flera av ovan nämnda sociala grupper.
Damerna erbjöds den traditionella vårupptakten i slutet av april, då det bjöds på fika
med information om diverse aktiviteter under året samt en modevisning av årets
golfkollektion.
I oktober gjordes en medlemsresa till Österlens Golfklubb, Djupadal, där man började
med lunch och därefter spelades golf med en liten tävling som avslutades med en
prisutdelning.

Verksamhetsplanering 2020
Som vanligt ska vårupptakt för damer ordnas.
De sociala grupperna fortsätter som tidigare år, där varje ledare ansvarar för att boka
in tider, bestämma spelform och andra förutsättningar för respektive grupp. I år
kommer vissa av grupperna byta speldag och i vissa fall, även benämning.
Under augusti månad kommer särskilda tävlingar för nyblivna golfaren genomföras.
Under hösten kommer en medlemsresa att anordnas till någon närliggande klubb.

Stefan Johansson

EKONOMI
På intäktssidan fick juniorverksamheten mindre bidrag än budgeterat. Medel från
Mattssonska fonden, som beviljats, faller ut först efter årsskiftet 2019-2010.
Både RF-stöd och kommunala bidrag blev lägre än budgeterat.
Utgifterna på medlemssidan till SGF och GIT följde budget, trots en minskning med
ca 100 medlemmar. Detta berodde på att GIT-avgiften höjdes och dessutom tillfördes
ett ”On line”-påslag, vilket åt upp ett förväntat överskott.
Tävlingsverksamheten fick ett överskott eftersom KM- tävlingar ej spelades.
Juniorverksamheten genomfördes som planerat, men till lägre kostnader än
budgeterat, vilket till stor del kompenserat inkomstbortfallet på bidragssidan.
Styrelsens utgifter blev lägre än budgeterat. Mötesförplägnad, styrelsemåltid samt
”Tack för i år”- arrangemanget genomfördes till lägre kostnader än budgeterat.
Totalt har utfallet för 2019 års verksamhet genomförts med ett överskott i förhållande
till budgeterat.

Leo Kristensson

Valberedningens förslag till årsmötet 2020-02-09.
Styrelsen har under 2019 bestått av:
Vald för år
Ordförande

Åsa Melkersson

2019

Ledamot

Leo Kristensson

2018-19

Ledamot

Kenth Lindfors

2018-19

Ledamot

Magnus Ringdahl

2018-19

Ledamot

Bertil Yvling

2019-20

Ledamot

Stefan Johansson

2019-20

Ledamot

Bengt Svensson

2019-20

Revisor

Niklas Lindhoff (fd

2019

Abrahamsson)

Revisor

Martin Troedsson

2019

Förslag till årsmötets beslut
Valberedningen föreslår årsmötet för Araslövs GK att besluta enligt följande för
verksamhetsåret 2020:



att som ordförande för en tid av 1 år (2020) välja Åsa Melkersson.



att som styrelseledamot för en tid av 2 år (2020-21) välja
- Leo Kristensson
- Kenth Lindfors
- Magnus Ringdahl



att som revisorer för en tid av 1 år (2020) välja
- Niklas Lindhoff
- Martin Troedsson

Valberedningen
/Göran Brobeck

/Tommy Thörnqvist

/Åsa Melkersson
(Styrelsens representant)

