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Protokoll fört vid herrkommittén den 15 Juli 2020  

Närvarande: Lars Christersson, Bo Sterner, Göran Larsson och Ingold Wihlborg. 

Adjungerad: Ingemar Nilsson 
 

§1 Mötets öppnande. 

§2 Föregående mötesprotokoll. 

 Till handlingarna. 

§3 Information från styrelsen; Ingemar. 

Klubben har en positiv utveckling när det gäller nya medlemmar och intäkter i 

förhållande till budget, så även likviditeten.  En del kostnader har uppkommit och vissa 

sponsorintäkter uteblivit.  Inget nytt har tillkommit angående bevattningen, fortsatt 

beredning av ärendet. 

Projektet med ungdomsaktiviteten har fallit väl ut. Dessa tränas med hjälp av äldre 

juniorer under Tonys överinseende. 

Belastningen på banan är ganska hård, styrelsen kommer att se över regler för 

förbokning. Regelverket för var, vem och hur bilar används bör ses över. 

Ingemar beslöt att greenfee avgiften för ungdomar skall sättas till 150 kr. 

§4 Information från andra kommittéer: 

• Bankommittén. 

Bo informerade om att det just nu inte är någon större förändring på gång. Kommittén 

kommer i samband med ett service och underhållsprogram för våra maskiner är klart 

att få ett utökat ansvar. 

• Medlemskommittén. 

Lars informerade om att regelutbildning för faddergolfarna genomfördes den 13 juli. 

• Regelkommittén. 

Bo informerade om den planerade utbildningen för damer. Lars skall sända ut en       

förfrågan om herrarna är intresserade av utbildning. 

§5 Aktiviteter: 

• Herrdagar. 

Vi kommer endast spela fjorton av de planerade ronderna i år. Avslutningstävlingen 

kommer att spelas som planerat med det undantaget att vi inte kommer att ha någon 

kräftskiva. Det överskottet som uppstår på grund av den inställda kräftskivan är till vårt 

förfogande året ut. 
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Vi skall fundera på hur vi kan använda dessa pengar. 

• Trivselgolf. 

Det blir ingen utflykt, alternativet är att vi kommer att spela om Oskars statyetten        

den 21/9 och Flygande tunnan den 22/9 på YGK. Deltagaren i dessa tävlingar är bara 

för de som anmält sig till utflykten. 

• Vad händer framöver. 

Sjöboiten spelas den 16/9 dock utan gemensam middag.  Österlen utbytet är inställt på 

grund av Corona. För de herrar som kvalat in till Österlenkampen den kommer att 

spelas på Österlen den 25/9, särskild inbjudan sänds ut. 

Trivselgolfen startar den 9/9 och spelas oktober ut. 

• Seriegolfen.  

Baidas Cup ställs in i år på grund av Coronan då det inte går att genomföra hela 

konceptet. 

§6 Övriga frågor. 

Ingold efterfrågade årsmötets protokoll. 

§7 Nästa möte. 

Lars kallar till möte vid tillfälle. 

§7 Mötets avslutande 

Mötestid 15:00-16:00.   

Ordförande Tackade för ett bra möte. 
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