Styrelsemöte Protokoll Nr:2020-05
Araslövs

GK 2020-07-06

Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Kenth Lindfors, Stefan Johansson, Äsa Melkersson, BertilYvling

Bengt Svensson, Gustaf Hagen
1)
2)
3)

4)

Ordförande hälsade styrelsen välkommen till mötet.
Stefan och Bertil valdes till att jämte ordförande justera protokollet
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll; nr 2020-04 gicks igenom och lades till handlingarna

5) Juniorverksamheten

Sommarlovsgolf har genomförts i två omgångar. Under v 26 deltog 10 ungdomar och i vecka 27
var hela 21 glada golfungdomar på plats
Ytterligare en golfvecka genomförs v 30.
Matchligan sätter igång underjuli månad och onsdag 8 juli spelas första omgången på Araslöv.
20/7 spelas nästa omgång på Araslöv och då kommer Kristianstads GK på besök. En sista omgång
spelas därefter. l samband med att matchligan blev aktuell och att tävlingen kolliderat med annat
arrangemang har dialog angående vilka krav som ställs på spelare i träning. Till nästkommande år
behöver det göras tydligt vad som förväntas.
Sista helgen i september genomförs ett läger på Tomelilla GK. För att bli aktuell för detta läger
ska man ha varit aktiv i en aktivitet kallad "Jakten till Tomelilla"

6) Tävlingar

Kenth informerade om det reviderade upplägg som tagits fram utifrån rådande omständigheter
Medlemsmail skickas ut under tisdagen.
Utöver klubbtävlingarna kommer Serieslaget genomföras 20 september.

"Tack för i år" golfen genomförs 4 oktober.

7) Övriga arrangemang, verksamheter

Diskussion om kommunikation med ansvariga för sociala grupper med anledning av pågående
pandemi.
Beslutades att den planerade medlemsresan ställs in då det bedöms att inte vara förenligt med
gällande rekommendationer att genomföra en bussresa.

8) Budgetrapport
Då det inte varit många aktiviteter har det endast varit någon enstaka ekonomisk transaktion
sedan föregående möte.
9)

Bolaget
Gustaf Hagen lämnade en lägesrapport från bolaget. Medlemsspelet är ungefär precis som
vanligt, fler dagsgreenfee än normalt säljs, medan antalet golfpaketgäster har sjunkit drastiskt
Dialog påbörjades om hur medlemskapetpå Araslöv kan göras än mer attraktivt.
Dialog om situationen med hål 9 och 16 dvs hålen som är under ombyggnad.
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10) Hemsidan /anslagstavlan
Dialog kring upplägget av hemsidan. Bra att det informeras om att hemsidan öppnas i google och
inte i explorer.

11) Övrigt
Onsdagsgolfen och fredagsgolfen har återstartat i veckan.

Nästa styrelsemöte torsdag 20 augusti -- Till det mötet bjuds valberedningen i och vi börjar planera
inför 2021.

...'"'''

Åsa Melkersson, Ordförande

.c:

Stefan Johansson
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