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HERRKOMMITTÉN 

Protokoll fört vid sammanträde med Herrkommittén den 25 september 2019. 

Närvarande: Stefan Engdahl, Bertil Jansson, Göran Larsson, Anders Friis, Ingemar Nilsson och Lars 

Christersson. 

 
§1 Mötets öppnande 
 Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 
§3  Information från Styrelsen  
 Ingemar informerade om Klubbens ekonomi; 

Kan sammanfattas som tillfredställande, planerna för nästa års avgifter och det nyligen 
uppstartade nätverket mellan klubbarna Abbekås, Bedinge och Ystad.  Den sedan 
tidigare utsända enkäten visar på att vi i alla värden står sig mycket bra i förhållande 
till andra klubbar i Skåne.   
 

§4 Information från Klubbchefen 
Inte närvarande. 
 

§5 Information från greenkeeper 
 I dennes frånvaro informerade Ingemar om att: 

En våtmark kommer att anläggas, arbetet kommer att vara klart i god till nästa vår. En  
del tee kommer att fräsas om. 
Synpunkter framkom om att det är stora sår efter traktor däck och  ojämnheten på 
ettans väg fram till green. 

 
§6 Tävlingsverksamheten 2019 

Par tävlingar är de som lockar flest spelare, generellt skall antalet tävlingar minskas till 
nästa år. Det eventuella utfallet av nätverket  se §3 kan skapa en bättre synergi av 
tävlingsutbudet. 
Herrdagarna är ett framgångskoncept som inte skall ändras för mycket. Nästa års 
tävlingsform och bestämmelser skall utformas av en tillsatt grupp. 
Trivselgolfen fortsätter med höstens tävlingar och en utflykt till Eslöv. 
Golfveckan var en framgång med många spelare från andra klubbar. 
Seriegolfen har flutit på bra tyvärr får H50 gå ner en serie emedan H80 åker upp en 
serie efter att de vunnit alla matcher och brutto priser.  

   Österlen golfen fortsätter med höst tävlingarna. 
Utbytet med Österlen sker den 27 sept. med de sex bästa från herrdags serien  i A 
respektive B klassen. 

 
§7 Frågor inför höstmötet 
 Inget speciellt framfördes 
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§8 Inför ordförande konferensen 
Hur kan vi på bästa sätt ta hand om åldersgruppen 25 -54. Utvidga samarbetet över 
kommitteegränserna och ”befattningsbeskrivelser” för dessa. 
 

§9 Kontakter med andra kommittéer 
Information om att Ingemar, Jörgen och Lars C kommer att delta i utbildningen om det 
nya HCP systemet. 
 

§ 10 Övriga frågor      
En fråga om studiens utnyttjandegrad faller ut i förhållande till planerat. Så är inte 
fallet men Tony och Jörgen utreder om hur det kan bli bättre.  Vi fick information om 
att det är ca 80 medlemmar i kategorin juniorer.  
Tillgängligheten på banan diskuterades och i detta samanhang med bokade tider och 
ankomstregistrering som är i ett mindre tal. Många  spelar utan att boka in sig i GIT 
vilket innebär att den faktiska belastningen på banan inte gått att fastställa. 

 
§11 Nästa Möte 
 27 nov. 14:30 

 
 
 Stefan Engdahl  Lars Christersson 
 
 Ordförande   Sekreterare  
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