Ystad Golfklubb
Sydkustens Pärla No 1

HERRKOMMITTÉN
Protokoll fört vid sammanträde med Herrkommittén den 22 september 2017.
Närvarande: Stefan Engdahl, Göran Skybäck, Jörgen Gullstrand, Bertil Jansson, Lars Christersson och
Göran Svensson.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§3

Information från höstmötet
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter godkändes.

Studioprojektet klubbades med villkoret att kostnaden för klubben maximeras till 500
kkr.
Då den totala kostnaden beräknas till ca 1000 kkr måste ungefär lika mycket
finansieras med
bidrag.
Förslaget att göra hål 10 till starthål resulterade i att tävlingsledningen vid tävlingar kan välja
om man skall starta från hål 1 eller 10 samt att hål 1-9  benämns A-slingan och hål
10-18
B-slingan.
Information från styrelsen
Sedan förra herrkommittèmötet har styrelsen haft två möten. Dessa har i stort sett varit
förberedande möten inför klubbens höstmöte.
§4

§5

Information från klubbchefen
Avgiftsavierna skickas i år ut via mail för alla som har en mailadress.

Eftersom det är svårt med semesteruttag för klubbens personal under sommaren pågår
en diskussion om hur och när semestrarna kan tas ut.

f.n.

Jörgen efterlyser förslag till hur vi skall ta hand om nya medlemmar. En tanke är att
skicka ut skriftlig information om vilka olika grupperingar som klubben har och som
man kan
kontakta. Vi har en hel del grupper och kommittèer som kan vara av intresse.
Ett förslag är att
meddela aktuella kommittèer om nytillkomna medlemmar för att
kontakter skall kunna tas
även den vägen.
§6

Information från greenkeepern
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Mattias var inte närvarande, men Jörgen framförde informationen från Mattias. Röd tee på
hål 9 och 18 flyttas tillbaka en bit och nuvarande röda tees blir i stället orange tees.
På hål 5 och
6 finns nya röda tees, som kommer att tas i bruk till våren.
En mindre ökning av antalet anställda banarbetare kommer att krävas om vi skall ha full
bemanning under de tio veckor på sommaren, då ett visst semesteruttag måste ske.

Tävlingsverksamheten 2018
I samband med informationen om teeändringarna framförde Stefan synpunkter på att
man
ur trivsel- och rättvisesynpunkt vid tävlingar borde spela från samma tee och att Tävlingskommittèn,
beroende på framför allt väderbetingelserna, bestämmer från
vilken tee man skall slå ut, med
undantaget att från 75 års ålder slår man ut från röd tee. För att få lagom avstånd mellan gul, blå och
röd tee behövs endast två mindre nya blå
tees anläggas på hål 7 och 16. Stefan avser att ta upp
frågan på mötet med
Tävlingskommittèn i morgon.
§7

Klubbtävlingar bör förläggas på söndagar för att inte riskera att greenfeeintäkterna skall
minska, då lördagar är mera populärt för gästande spelare.
Trivselgolfen avslutar året med julbord och gemensam tävling tillsammans med damerna den
15 december.
Österlengolfen har möte nästa vecka. Tävlingarna sker två gånger på varje klubb och
vår del bör de förläggas på fredagar mellan april och oktober.

för

I seriegolfen kommer vi att ha ett lag i varje åldersklass.
Övriga frågor
En ny tävling, Memorial Competition, för avlidna kamrater kommer att diskuteras på
Tävlingskommittèns möte i morgon.
§8

Frågan om klubbens policy när det gäller priser till tävlingar tas upp på Tävlingskommittèns
möte. Klubben har sen tidigare beslutat om att ingen alkohol får finnas på prisbordet.
Bokade tider sköts inte på ett tillfredsställande sätt i dag. Allt för ofta kommer man inte till
bokad tid och man anmäler inte till kansliet när man kommer till en bokad tid.
Bertil och Jörgen tar
tag i frågan.
§9

Nästa möte blir den 14 februari kl.14.30.

§10

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Stefan Engdahl
Ordförande

Göran Svensson
Sekreterare
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