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Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Stefan Johansson, Åsa Melkersson, BertilYvling
Återbud: Kenth Lindfors, Bengt Svensson och Gustaf Hagen

1)
2)
3)
4)

ordförande hälsade välkomna
Stefan Johansson och Bertil Yvlingvaldes att jämte ordförande justera protokollet
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll; nr 2021-06, lades till handlingarna

5) Information från bolaget
Kort info från Äsa om pågående arbete på banorna. Fortsatt bra bokning på gästsidan och
fortsatt utmaning med bemanning i restaurangen.
6)

Kort info aktiviteter höst
Junior: Avslutning med alla juniorer 26/9, Juniorutbyte med Tomelilla genomförs på Araslöv 1617 oktober. Magnus har skickat redovisning till Mattssonska fonden för 2020 och skickat in
ansökan för 2022. Linda, Marcus och Carl-Cedrik(tränarna) har utifrån årets genomförande
påbörjat planering för 2022
Medlem: Avslutning för onsdagsgolfen 19/9. Seniorgolfen fortsätter.
Tävling: Återstår en klubbtävling; Luciagolfenvilken genomförs 12/12
Seriespel: Serieslaget spelas 26/9(juniorerna kommer ej att delta). Vid detta tillfälle kommer
diskuteras hur många lag vi ska anmäla till nästa års seriespel.
Onsdagen 15/9 genomförs årets enda hemmatävling i damernas seriespel. Konstaterades att vår
interna kommunikation om ansvarsfördelningen brustit och måste få en bättre struktur
framöver
Putt- KM: Premiär för KM i puttning genomförs 19/9. Anmälan i GIT.

7)

Budgetrapport
Kassören informerade om nuvarande budgetläge. Inkommit LOK stöd och särskilt Covidstöd från
RF. Inbetalning två till förbundet är betald. l övrigt inte många transaktioner. Budgetutfallet från
"Slaget om Skåne" är ej klart.
Ordföranden informerade om ett underlagsom SkånesGolfförbund skickat ut. Ordförande har
till Skånes Golfförbund ställt fråga om bakgrund och syfte till dokumentet.

8) Synpunkter från medlemmar

Ordförande rapporterade från de tre genomförda dialogmötenamed medlemsgrupper.Många
kreativa synpunkter har framförts. En sammanställning kommer att skickas ut till styrelsen.
Dessutom har inkommit synpunkter till golfklubbens e-post. Tillsammans med de synpunkter
som lämnades in i samband med Araslövsdagarna utgör detta ytterligare underlag för planering i
syfte att utveckla verksamheten på anläggningen. En stor del av synpunkter och ideer rör
banorna.

Ordförande och Gustaf Hagen kommer under hösten ha dialog med respektive enhetschef i
bolaget, utifrån underlagen.
Ordförande konstaterar redan nu:
e

Att vi från klubben behöver göra en kompletterande plan för juniorverksamheten, utöver
det utbud som kommer från tränarna.
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Att vi behöver göra ett förnyat och förenklat upplägg av Sociala grupper och utifrån detta
utse ansvariga för respektive grupp.
Att det behöver utses en tävlingskommitt6,vilka får i uppdrag att göra en plan för
klubbtävlingarna med ett förnyat och varierat upplägg.
Att det finns ett behov av att ha genomgångar och information om regler samt vett och
etikett.

Fortsattarbetsgånginför2022
Vid nästa styrelsemöte diskuteras vidare vad som är tänkt att genomföras nästa år utifrån
inkomna synpunkter och ideer och därefter diskutera vilken bemanning som krävs för detta
genomförande. Konstaterats redan nu att det under året behövs kontinuerliga dialoger mellan
representant från klubben, Gustaf Hagen och respektive enhetschef.
9) Ovrigt

Valberedning -- Efter nästkommande styrelsemöte kallar vi valberedningen så att dess arbete kan
påbörjas.
Tack för i årgolfen -- Genomförs 2 oktober med start kl 9.00 med efterföljande lunch.
Ordförande kollar med Gustaf och Kenth om bokade starttider mm.

Nästa styrelsemöte

Åsa Melkersson
Ordföra nde

18/10 kl 18-20
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