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Förvaltningsberättelse 2015

Golfsäsongen 2015 var igen en vädermässigt fin säsong vilket 

tillsammans med ett bra banunderhåll skapade goda förutsättningar 

för golfspelet. Vi konstaterade en liten ökning i intresset för golfspel. 

För klubben såg vi således en liten ökning i antalet medlemmar och 

en ökning av greenfee spel. Vi värderar att framgången kan härledas 

till en aktiv insats med marknadsföring, ett bra banunderhåll och en 

utökad service i klubbhuset. 

Styrelsen

Styrelsen har efter årsmötet, 2015-11-25, konstituerat sig enligt 

följande:

Ebbe Loiborg, Ordförande

Eva Wikmark, Personal

Kent Larsson, Sekreterare

Henrik Kjellberg, Kassör

Anders Arvidson, Marknadsföring

Fredrik Svanvik, Juniorer

Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under året. 

Klubben har inte haft någon fast anställd personal under året, endast 

timlön har betalats ut.

Medlemmar

Antal medlemmar under 2015 har total uppgått till 658, fördelat på 

följande kategorier:

Medlemmar 2015 2014 Index
Juniorer u. 22 år 324 294 1,1
Seniorer 22-64 år 207 198 1,05
Pensionärer 65+ 110 94 1,17
Passiva 17 21 0,81
Total 658 607 1,08

För första gången på flera år har medlemsantal och intäkter ökat. 

Klubben befinner sig dock i en situation med en tuff konkurrens 

med andra golfklubbar och ökande kostnader.

Danderyds GK ska fortsatt vara en utpräglad juniorklubb. Det finns 

ledig kapacitet på banan under skoltid så fler spelare med möjlighet 

att spela på dagtid bör attraheras. Det är därför glädjande att se att 

antalet pensionärer växer.

Banan

Löpande banunderhåll har genomförts av säsongsanställda 

banarbetare med förstärkning när så har behövts av specialistföretag.  

Ett stort arbete har även lagts ned av engagerade medlemmar. 

Det krävs fortfarande en del långsiktiga åtgärder för att 

underhållsbehovet på sikt underlättas och kvalitén på banans greener 

och utslagsplatser kan höjas. 

Klubbens maskinpark är av varierande slag och standard. Löpande 

service har gjorts – både akut och planerade. En bättre begagnad 

fairwayklippare, en transportbil och en mindre ny ruff klippare har 

köpts in. 
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Utbildning/Träning/Tävling

Utbildningsverksamheten har bedrivits med samma intensitet som 

tidigare år. Klubbens PGA Pro, Per Andersson, har anlitats och har 

ansvarat för juniorträningen på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

Vinterträning genomfördes där klubben sponsrade juniorernas 

träning. Föräldrar stod för kostnaden själva och fick möjlighet att 

träna samtidigt som juniorerna. Detta var ett uppskattat arrangemang 

bland många familjer.

Det är viktigt att klubbens träning bedrivs på ett bra sätt. Uppspel, 

teoriprov och godkännande av nybörjare för vidare spel på banor 

måste också ske på ett från Golfförbundet godkänt sätt. Klubben 

önskar att bibehålla sin höga status för träningen.

Ett utökat tävlingsprogram har genomförts med juniorer och ”två 

generationer”. Även Juniortävlingar med andra klubbar har 

genomförts och detta är ett moment som ska vidareutvecklas.

Under året arrangerade klubben två läger på vår hemmabana.                                                

Våra läger är populära – för-

sommar lägret hade totalt 25 deltagare och höstlägret hade 17 

deltagare. Konkurrensen inom golf och med andra sportgrenar är 

stor när det gäller lägeraktiviteter.

Klubbhuset

Vårt klubbhus blev målat utvändigt 2013 och framträder i vacker gul 

färg. Invändigt återstår en upprustning som i viss omfattning är 

planerad för 2016. 

Receptionen har under säsongen varit bemannad av Per Andersson 

med utökad hjälp i förhållande till tidigare år. Per Andersson har 

även fått möjlighet att driva en Golfshop till glädje för våra 

medlemmar.

Ekonomi

Utfall för 2015 framgår av bilagda resultat- och balansräkningar.

Danderyds Golfklubbs ekonomiska utveckling i sammandrag:

2015 2014 2013
Nettoomsättning 1 555 401 1 425 538 1 352 885
Offentligrättsliga bidrag 16 928 65 383 29 687
Årets resultat -21 578 -31 588 -39 674
Eget kapital 1 497 792 1 519 369 1 550 957
Medlemsantal 658 607 643

 


