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Närvarande: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Magnus Jönsson, Lena Södergren, 
Christin Möller och Olle Fribert, 
Frånvarande: Bengt Skough  
 

 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Lades till handlingarna. 
 

4. Ekonomi 

Underlag saknades 

 

5. Framtiden  

Informerade Mats om arbetet med ett nytt spelrättsavtal mellan Klubben och Ägarbolaget. 

Beslutades att styrelsen ska informeras på nytt tidigt i den fortsatta processen. 

 

6. Tillgänglighet 

Att följa upp tillgängligheten för medlemmarna på banorna är en av de mest angelägna 

uppgifterna framöver. Informerade Mats om sitt samtal med receptionen (Lina) i ärendet. 

Bedömningen är att tillgängligheten har varit godtagbar under den gångna högsäsongen och i 

allt väsentligt inom ramen för gällande spelrättsavtal. 

 

Systemet med bollränna på båda banorna har fungerat väl. Dock är det problematiskt att nå 

”bollrännespelare” med information, t ex angående banarbete mm. 

 

Styrelsen konstaterar med oro att de s k 50-tiderna i ökande grad tycks användas för 

greenfeegäster (lodgegäster). 

 

 

7. Medlemsfrågor 

Klubbens medlemsantal är på beslutade nivåer. 

 

Medlemskön bedöms vara två-tre år lång. Regler för medlemskön finns på hemsidan under 

”Medlem”, samt kommer inom kort på KGK-info. 

 

En medlemsenkät kommer ut till medlemmarna under augusti månad. Resultatet av denna 

avses delges medlemmarna under hösten. 

 

8. Hemsidan 

Beslutades att komplettera hemsidan med nya bilder på styrelsens ledamöter, samt att under 

dessa ange ledamotens ansvarsområde och epostadress. 
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9. Bussen 

Diskuterades bussen, som vållar problem dels därför att gällande regler för utnyttjandet inte 

följs och att rutinerna kring driftunderhåll inte fungerar. Beslutades att Olle ska biträda JEK 

genom att ta ansvar för att ovan nämnda brister åtgärdas och framgent efterlevs. Bl a ska 

tydligt anslag finns i bussen för vad som gäller.  

 

10. På gång – behov av styrelsens åtgärder 

Christin informerade om Sommarjakten. Deltagarantalet är cirka 30. Final spelas sista 

söndagen i september. 

 

Lena informerade om kommande medlemsenkät. 

 

Peter informerade om arbetet med att följa upp resultat på West Course som underlag för 

eventuell revidering av slope och indexering 

 

Olle informerade om Kategori-KM. Deltagarantalet var 63 herrar, inga damer – samma som 

föregående år. Antalet herrar är godtagbart, inte minst i jämförelse med andra klubbar i 

närområdet, men åtgärder för att öka damers intresse måste vidtas inför nästa år. 

 

Magnus informerade om en mycket framgångsrik sommar för såväl våra elitspelare som 

juniorer. Särskilt glädjande är de många framgångarna på flicksidan. Magnus anmälde också 

ett betydande intresse från juniorer från andra klubbar att bli medlem i KGK och att delta i vår 

juniorträning. Konsekvenserna av detta diskuterades utan att några beslut togs. Magnus 

informerade vidare om att Creekhouse Open kan innebära problem för juniorträningen, inte 

minst för elitjuniorerna inför SM-final, men bedömde att frågan kommer till en lösning. 

 

Annelie informerade om golfvärdar, marshalls och Damgolfen. Verksamheterna fungerar 

utmärkt. 

 

 

11. Övriga frågor 

Intet. 

 

12. Nästa styrelsemöte  

Beslutades måndagen den 20 september kl 1900-2100. 

 

13. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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