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Verks amh ets b er iitte ls e fii r 2 0 2 I

Under 2021 spelades fler ronder iin n&gonsin pi vir golfanliiggning. East Course och West

Course (som oppnades i helt ny form under juni minad) h6ller b6da hdgsta klass och rir

utmanande fbr sfrviil elit- som motionsgolfare. De attraherar dessutom fler giistspelare tin

nigonsin.

Den Player's Ftrst - medlemsundersdkning som genoml'ordes under augusti mAnad visar att

siviil medlemmar som giister uppskattar anlziggningen i sin helhet och att medlemmarna trivs

och iir nojda med sitt medlemskap. Detta 2ir mycket gkidjande.

Av undersokningen framg&r emellertid att medlemmarna kiinner oro i tvA avseenden: den

h6jning av spelrtitts- och medlemsavgifterna som kommer frin 2023 och de okade kraven pi
att i god tid boka starttider. dvs de fdrsrimrade mojlighetema till "spontangolf".

Avgiftshojningarna forvAnar inte, eftersom avgifterna har varit oforiindrade sedan 2015.

Hcijningarna 6r en del av Agarbolagets strategi att cika medlemsavgifternas andel av bolagets

totala inttikter. De tir ocksi nodviindiga frir att anliiggningen dven fortsiittningsvis ska kunna

drivas med hdg standard och 1-6r att finansiera fortsatta investeringar. Styrelsen beddmer att de

flesta medlemmar anser att avgiftsliojningarna rir rimliga, men f.orutser ocksfl att ett antal

medlemmar av olika sktil kommer att avsluta sitt medlemskap.

Som en foljd av anliiggningens attraktionskraft har mcijligheterna att (med kort varsel) fi de

starttider man dnskar fbrsrirnrats i ftirhillande till tidigare ir. Medlemmarna har tvingats

anpassa sin "golfplanering" diirefter och det tir inte onaturligt att detta har skapat ett visst

missn<ije. Styrelsen ftr fortl<ipande diskussioner med Agarbolaget for att si l6ngt mdjligt

tillgodose medlemmarnas intressen i detta avseende. Fcir att ni en miirkbar lorbtittring kriivs

emellertid enligt styrelsens mening (som delas av Agarbolaget) att antalet seniormedlelnmar
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nrinskar |'rhn2023. Denna minskning iir ekonomiskt mdjlig genom de ftrh<ljcla spelriitts- och

medlemsavgifterna och bedoms kunna ske utan siirskilda itgiirder.

Som framgir ovan har verksamheten vid vfir anliiggning, som under iret f6tt benrimningen

Kristianstads Golftlubb och Destination, genomg&tt en dramatisk ftiriindring sedan 2015.

Diirf-or iir det n<idviindigt och logiskt att Klubben och Agarbolaget tecknar ett nytt avtal for att

reglera forh&llandena mellan parterna. Si skedde 2021-10-31. Avtalstiden iir t'ernton ir.

Av medlemsundersokningen framgflr att klubbens medlemmar foredrar laglpafiiivlingar

framftir individuella t2ivlingar. Arets tavlingsprogram har tillgodosett detta cinskemil. Trots att

pandemin frirdrojde starten av tiivlingssrisongen har antalet startande i Ar riverskridit tjolirets

nted 23 %. Ahusveckan slog nytt rekord med 894 startande och RosaBlAbollen hade 222

deltagare. 130 spelade juniorernas scramble.

Beklagligtvis har det iiven i ir varit svflrt att locka deltagare till klubbmiisterskapet (KM). 35

spelade "Stora KM" och 63 "KategoriKM". I det senare deltog tyvtirr inga damer. Som

styrelsen anser att KM tir ett viktigt "event" under iret ska - iinnu en gflng - overviigas

AtgArder fdr att oka deltagandet.

Sk6nes Golfftirbunds seriespel "stdrdes" reiiilt av pandemin, ftjr herrama till den grad att allt

spel sttilldes in och t-dr darnerna fick allt spel koncentreras till augusti och september minad.

Men KGK damer tog sig an uppgiften med sedvanlig entusiasm och nidde stora fiamgAngar.

inte rninst i D50 div 1, D60 div 1 och foursome open och foursome hcp. t Skineserien

kategori 1 blev KGK 3:a i finalen. Dessa idrottsliga framg6ngar generade prispengar, som

kommer att utnyttjas fdr grupptriining inf<ir kommande siisong.

Aven i 6r p&verkades juniorernas och elitspelarnas triining och ttivlingar av pandemin. Trots

detta har vira tre engagerade triinare genomfbrt en fantastisk triiningsverksamhet med cirka

170 juniorer och ett tiotal elitspelare. Med hjalp av studion har triiningen dessutom kunnat

hillas i gAng 6ret runt. Utover ordinarie triining har vi arrangerat en "KGK supercamp" diir

vira biittre tiivlingsjuniorer utriver tekniktriining under teoripass iiven gnuggats i kost,
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spelstrategi, planering, mental triining och mycket annat. For ovriga juniorer har vi kdrt vidare

med virt numera "viirldsberomda" levelsystem (uppfunnet av Robban). Om ni tittar pi nAgon

av vira yngre juniorers bag kan ni se brickor i olika f;irger med "tummen upp"- iappar som

visar pA vilken level de befinner sig.

Under tiivlingssiisongen nflddes m6,nga bra resultat, med bide segrar och andra frarnskjutna

placeringar. Jonathan Agren vann Griteborg Open More Golf (SGT) och hade flera andra

topplaceringar. Charlie Lind tog tvi top 5-placeringar pi SGT och Michaela Finn blev femma

pi Symetra Tour finalen (en undertour till LPGA). Svante Hammarlund och Hanna Jelander

vann pA Teen -four Future/First. Fem tjejer kvalificerade sig till Riksfinal i Teen Cup. dtir

Felicia Martinsson knep en tredjeplats i F' 15 - klassen. I lagSM kom herrlaget sexa och

damlaget 6tta och iuniorerna niLdde, precis som if,ol, slutspel.

Junior- och elitverksamheten en av klubbens viktigaste "kdmverksamheter" och det dr vir
lorhoppning att ni av ovanst6ende drar slutsatsen att vi bedriver denna med mycket hog

ambitionsnivi. Foli gZirna ungdomarnas framf.art pi Instagram och Facebook.

I september genomftirde Agarbolaget Creekhouse Ladies Open ph Ea.tt Course - en

deltavling pi Europatouren for damer. Arangemanget blev en stor framging pi alla satt. Ett

80-tal av klubbens medlemmar deltog som funktiondrer, men det fanns plats ttir fler.

Klubbens styrelse har haft elva protokollfcjrda m<iten under 6ret. Klubbens ekonomi iir god.
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Resultatrfrkning
lntdkter
Med lemsavgifter

Sta rtavgifter
lntiikter junior och elit

Summa intdkter

Kostnader

Ovr kostn

Avg SGF mfl

Junior/elit kom

Tdvlingskom mitt6n
Avskrivninga r

Summa kostnader

Res u ltat fti re fi n a nsi el lo
inttikter och

bo ks I utsd i s p ositi o n e r

la nspri ktaga nde avsittn i ng

Vinst avyttring buss

Vinst avyttring fonder

uL-3LlL2
202L

LIL - 3LlL2
2020

945 500
80 795

553 317

977 3s9
131 44A

608 277

L 7L7 076 L 579 612

-L42 720
-346 309

-L 279 048
-9s 013
-26 980

-150 458
-331 423

-r 01,4 850
-34 7r0
-35 620

-1 890 070 -L 567 061

-772 994 72 557

200 000
0

89 277

200 000
79 999

198 551

Resultat 776 283 497 777



Balansrdkning

An I ti g g ni n g sti I I gd n ga r
Fordran AB

Lingsiktig placering

lnventarier

O m siitt n i ng sti I I gd n g a r
Kundfordringar

6vr korfr fordringar

Kortfr fordan AB

Skattekonto

Likvida medel

Bank

Skulder & Eget kapital

Eget kopital
Eget kapital

Arets resultat

Avsiittningor
Avsittn ing for ungdomsverksa m het

Kortfristigo skulder
Leverantor

Forutbetald medlemsavg/ovr kort skuld

3LlL2 2O2t 3LlL2 2O2O

400 000
L 8t4 L32

160 940

500 000
L 738 304

187 920
2 375 072

13 580
120 000
200 000

84

2 526 224

110 900
9 898

200 000
84

333 664

639 056

320 882

583 578
639 0s5

3 347 792

583 578

3 430 684

2 s83 898
1,16 293

2 A92 787
491, tt1,

2 700 t81,

600 000

2 583 898

800 000
600 000 800 000

46 786
0

47 6Lt 46 786

Summa skulder och eget kapital 3 347 792 3 430 684

Tillgingar

Summa tillgingar

37 6tL
10 000
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Jag har granskat irsredovisningen och riikenskaperna samt styrelsens ftirvaltning i
Kristianstads Golfklubb i Ahus frir riikenskapsAret 2O2l-01-Ol -2021-12-31.

Det tir styrelsen som ansvarat fdr riikenskapshandlingarna och ft)rvaltningen. Mitt ansvar
tir att uttala mig om redovisningen och ftirvaltningen p6 grundval av min revision.

Revisionsberrittelse

Till irsmtitet i Kristianstad Gollklubb i Ahus
Org nr: 838200-2130

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebdr att jag
planerat och genomfcirt revisionen for att i rimlig grad forstikra mig om att
redovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. Min revision innefattar att
granska underlagen ftir belopp och annan information i riikenskapshandlingarna. I en
revision ing&r ocksi att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tilltimpning av
dem samt att beddma den samlade informationen i redovisningen. Jag har franskat
viisentliga beslut, frtgiirder och f<irhfrllanden i fbreningen ftjr att kunnabedo*, o*
nigon styrelseledamot har handlat i strid med ft)reningens stadgar eller irsm<jtesbeslut.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund fdr mina uttalanden nedan.

Redovisningen har uppriittats i enlighet med god redovisningssed, varftir jag

tillstyrker

o at resultatriikningen och balansriikningen faststiills

Styrelseledamoterna har enligt min bed<jmning inte handlat i strid med fdreningens
stadgar, varf<ir jag tillstyrker

o att styrelsens ledam<iter beviljas ansvarsfrihet frjr riikenskapsiret

Ahus

Krister Asplund


