Protokoll
Datum

Kommitté

Protokoll nr

Av

2021-10-18
9

styrelsen
Magnus Jönsson

Protokoll fört vid KGK styrelsemöte 2021-10-18 kl 1800
Närvarande: Mats Welff, Bengt Skough, Olle Fribert, Christin Möller, Annelie Wiedeheim, Lena
Södergren, Magnus Jönsson och Lina Lagergren Svensson (endast p 2).
Frånvarande: Peter Sandgren
1. Mötet öppnas
Hälsade ordförande särskilt Lina välkommen och förklarade mötet för öppnat.
2. Information från receptionen
Informerade Lina och visade utförlig statistik från bokning/beläggning på banorna under året t o
m september månad. Informationen inkluderade statistik över hur de s k 50-tiderna har utnyttjats.
Informationen visade att avtalet mellan Bolaget och Klubben angående fördelning av starttider
mellan medlemmar och gäster har följts.
Diskuterades i vilka situationen receptionen kan/bör göra ingrepp/inskränkningar för
medlemmarna i 50-tiderna och styrelsen fann att receptionen i allt väsentligt hanterar frågan
omdömesgillt.
Diskuterades vidare hur informationen angående bokning, 50-tider, gruppbokningar mm bör vara
utformad på hemsidan och styrelsens ledamöter gav Lina några förslag/tips.
Ordförande tackade Lina för professionell föredragning.
3. Överenskommelse med SGF angående Nationell Idrottsutbildning (NIU)
Beslutades att teckna överenskommelse med Svenska Golfförbundet att KGK ska verka som en
NIU-klubb, dvs att klubben deltar i den nationella idrottsutbildning som genomförs i ämnet
specialidrott i gymnasiet.
4. Spelrättsavtal med Bolaget
Diskuterades översiktligt det avtalsförslag som nu föreligger. Beslutades att bordlägga ärendet och
kalla till extra styrelsesammanträde den 27 oktober kl 1800, till vilket även Peter Savin inbjuds.

Kristianstads Golfklubb i Åhus • Kavrövägen 29 • 296 35 Åhus • 044-24 76 56
www.kristianstadsgk.com • info@kristianstadsgk.com

Protokoll
Datum

Kommitté

Protokoll nr

Av

2021-10-18
9

styrelsen
Magnus Jönsson

5. Fortsatt arbete under hösten
Diskuterades det arbete som behöver göras under höstens fortsättning så att ett
informationsmöte för medlemmarna kan genomföras, helst före utgången av november.
6. På gång
Informerade Olle om årets KM.
Informerade Annelie om planerna för Damgolfens fortsättning och de förändringar som kommer
att ske inom damernas seriegolf.
Informerade Christin om avslutningen av Sommarjakten.
Informerade Lena i ett första steg om Medlemsenkäten. Ärendet återkommer.
7. Sammanträdet avslutas
Tackade ordförande för kvällens arbete och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Magnus Jönsson

Justeras:
Mats Welff
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