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Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Stefan Johansson, Äsa Melkersson. BertilYvling
Bengt Svensson, Gustaf Hagen samt Mattias Bengtsson
Återbud Kenth Lindfors

1) ordförande hälsade välkommen till dagens möte
2) Att justera protokollet jämte ordförande utsågs Stefan Johansson och Bertil Yvling
3) Dagordningen godkändes
4) Föregående mötesprotokoll, nr 2021-02, lades till handlingarna.
5)

Information från bolaget
Mattias Bengtsson, ny Head greenkeeper, presenterade sig och tillsammans med Gustaf Hagen
redogjorde han för diverseförbättringar/förändringarsom genomförs på banorna. l samband
med detta lyftes också problematik med att det slarvas med såväl säkerhet(tex spelare som slår
trots att banpersonal iordningsställer bunkrar) som golfvett i övrigt(tex utebliven lagning av
nedslagsmärken på green). Det kommer att skickas e-post till medlemmar om detta. Även andra
förslag på åtgärder för att förbättra säkerhetstänk och golfvett diskuterades. Exempel på detta är
att öka kunskapen hos spelare om skötsel av gräsytor och hur slarv påverkar kvaliteten av
desamma.
De lokala reglerna är uppdaterade

6) Aktiviteter april och maj utifrån smittläget och rekommendationer

Svenska Golfförbundet kom under måndagen med uppdaterade rekommendationer, vilka
innebär förlängning av tävlingsstopp tom 16 maj. Styrelsen fortsätter att förhålla sig strikt till
dessa rekommendationer, vilket innebär att samtliga planerade aktiviteter fram tom 16/5 ställs
in. Undantaget är, som tidigare, juniorverksamheten. Information läggspå hemsidan och anslås
på anslagstavlan.

7)

Kort info från respektive verksamhetsgren
Junior --Träning för de äldsta juniorerna startar v 17 och från v 19 är samtligaträningsgrupper
igång. Omkring 50 ungdomar är anmälda till de olika grupperna. Påminnelse kommer att skickas
ut under kommande vecka. Osäkert hur det blir med matchligan,vilken arrangeras av Skånes
Golfförbu nd .

Medlem - Inget nytt att rapportera.

Tävling -- Planeras att under sensommaren genomföras någon form av möte med brainstorming
inför 2022 med syfte att utveckla tävlingsprogrammets upplägg. Planeras för en nyinstiftad
tävling, "Till Dennis minne", vilken är tänkt att ha någonform av juniorfokus.
Seriespel -- Avvaktar besked från Skånes Golfförbunds seriespelsansvariga. Förväntas ett mer
långsiktigt(tom juni) besked under innevarande vecka.

8) Budgetrapport
få transaktioner sedan föregående möte. Delbetalningtill SvenskaGolfförbundet genomförs i
slutet av april.
9) Valberedning
Styrelsens medlemmar hade till mötet fått i uppgift att ta fram förslag på namn till
valberedningen. Inget förslag lades fram.
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Mötet hade en lång diskussion om utmaningen med att få medlemmar att engagera sig i
föreningsarbetet. l anslutning till detta diskuterades även möjligheter att på olika sätt få
medlemmar att hjälpa till med att "sköta banorna"
10) Övrigt
Ordförande lämnade information om ärenden som lyfts på Skånes Golfförbunds vårårsmöte
Diskuterades behov av att ta bort gammal information på hemsidan samt att viss information
saknas. Ansvarig åtgärdar under kommande vecka.

Åsa Melkersson, Ordförande

StefanJohansson

PertiIYvling

Nästa styrelsemöte 17/5 kl 18-20
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