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

 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Återkopplades till förra mötets samtal kring avgifter. Mats informerade om Barsebäck GK 

avgifter för 2022. Därefter lades protokollet till handlingarna. 

 

4. Ekonomi 

Redogjorde Bengt för klubbens medlemsläge. Beslutade medlemsramar hålls. 

Redogjorde Bengt för budgetsituationen efter augusti månad. Bedömningen är att vi går mot 

ett årsresultat i enlighet med budget. 

Redogjorde Bengt för Klubbens investerade medel. Dessa ger fortsatt god avkastning. 

Beslutades att vid nästa styrelsemöte diskutera eventuell översyn av klubbens 

placeringspolicy och, som grund för denna diskussion, att Bengt närmare ska redogöra för 

våra placeringar. 

 

5. Tillgänglighet 

Frågan bordlades och ska behandlas vid nästa möte då utförlig bokningsstatistik från Bolaget 

kommer att föreligga. Beslutades att Lina ska ombedjas att närvara för att redogöra 

för/förklara siffrorna. 

 

6. Medlemsenkät 

Redovisade Lena ett första, icke analyserat, resultat av den genomförda medlemsenkäten. Det 

är uppenbart att medlemmarna generellt är väldigt nöjda med sitt medlemskap. Utvärdering 

kommer att ske den 13 oktober i ett möte med deltagande från Klubbens styrelse, Bolagets 

ledning och Skånes Golfförbunds klubbrådgivare. Beslutades att resultatet från värderingen 

ska redovisas för medlemmarna vid ett medlemsmöte under senhösten.  

 

7. På gång – behov av styrelsens åtgärder 

JuniorElit – Informerade Magnus om sommarens framgångsrika tävlingsverksamhet, främst 

på flicksidan, samt om den fortsatt högkvalitativa träningsverksamheten. Informerade han 

vidare om den förestående, fulltecknade scrambletävlingen, helt i juniorernas regi. 

Dam – Informerade Christin om den förestående avslutningstävlingen i Sommarjakten. 

Bedömningen är att arrangemanget har varit uppskattat bland klubbens damer. 

Regel/hcp – informerade Peter om pågående uppföljning av resultatstatistik på West Course. 

Tävlings – informerade Olle om förestående ”stora” KM. Anmälningsläget är bekymmersamt, 

varför beslutades om dels KGKinfo, dels påstötning i juniorelit-leden. Diskuterades ånyo 

formerna och tidpunkt för KM, bl a Christins förslag att kommande år förlägga KM till  
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Åhusveckan. Frågan bordlades. 

 

8. Övriga frågor 

Intet. 

 

9. Nästa styrelsemöte  

Beslutades måndagen den 18 oktober kl 1800-2000 

 

10. Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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