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ÅRSMÖTE/HÖSTMÖTE,
DANDERYDS GOLFKLUBB, onsdag den 27 november 2019 ,
Kl. 18.30 Danderyds Golfklubb. Klubbhuset.
Närvarande: Styrelsen, medlemmar (röstlängd), Fredrik Englund
1-

Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställdes

2-

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Konstaterades att så var fallet

3-

Fastställande av föredragningslista.
Fastställdes

4-

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ebbe Loiborg valdes till ordförande för mötet
Kent Larsson valdes som sekreterare för mötet.

5-

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
Leif Gårdal och Anneli Hermann valdes

6-

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Henrik redogjorde för det ekonomiska läget och plan för 2020.
Klubben har under 2019 fortsatt satsa på förbättringar. Banunderhåll, framför allt luftning,
vertikalskärning, stödsådd och dressning (200 ton!) av fairways men även ombyggnad av tees
och en professionell insats från vår Greenkeeper. Administration avviker stort positivt från
budget med mera ideellt arbete än tidigare. Till detta kommer en engångskostnad på 25 tkr i
arbetsgivaravgift för oredovisade förmåner (fritt medlemskap för styrelse och revisorer)
avseende åren 2014 till 2018. Samtidigt har investeringarna i anläggningstillgångar hållits på
en lägre nivå än budgeterat, vilket i någon mån begränsat det negativa kassaflödet.
Utfall för 2019 förväntas storleksmässigt bli ca 45 tkr sämre än budget, -189 tkr mot
budgeterat – 145 tkr.
Budget för 2020. Styrelsens målsättning är att ha en kassareserv väl överstigande 1 mkr,
samtidigt som ytterligare förbättring av banan och dess säkerhet behöver göras för att öka
banansattraktionskraft för medlemmar och gäster. Vidare önskar styrelsen, i takt med ett
ökat medlemsantal och ett ökande antal gästspelare, förbättra klubbens service till våra
golfare.
Detta kan inte åstadkommas med besparingar, utan kräver inkomstförstärkningar.
För banan är 2 större projekt planerade, gödsling och ogräsbekämpning av fairways samt
byggande av ett högre nät runt om övningsområdet för att öka säkerheten och slippa
begränsningen av banan i samband med ungdomsträningen.
Klubben har rekryterat en halvtidstjänst som receptionist/administratör för att säkerställa
medlemsservicen.(Fredrik Englund).
Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan förutsätter en ökning av
medlemsavgifterna med 200 kr för varje medlemskategori, och en höjning av greenfee från
75 kr för junior och 175 kr för senior för en 9-hålsrunda till 100 resp. 200 kr. Vidare föreslås,
som kompensation för ovan nämnda förmån, ett styrelsearvode på 3000 kr plus
arbetsgivaravgift för dem som så önskar.
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Medlemsavgifter, övriga avgifter, arvode och verksamhetsplan samt budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret fastställdes.

7-

Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår, enligt § 25. Min.5 och
max.7

Val av
a

klubbens ordförande för en tid av (1) år; Ebbe Loiborg.

b

Ledamot i styrelsen för en tid av (2) år Johan Olsson, Henrik Kjellberg, Kent Larsson,
Fredrik Svanvik.
Följande valdes för 2 år 2018 Guije Sundin-Jacobsen, Johan Melcher Lindholm och
Tomas Lindhoff . Styrelsen blir då:
- Henrik Kjellberg (omval)
- Guije Sundin-Jacobsen
- Kent Larsson (omval)
- Fredrik Svanvik (omval)
- Johan Olsson (omval)
- Johan Melcher Lindholm
-Tomas Lindhoff

c
d
e
f

2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år; omval av
Leif Gårdal och Lars Eric Holm.
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte
delta; Lars Reuterskiöld (omval), Anders Folke (omval).
(3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
Inga kandidater.
ombud till GDF-möte. Kent Larsson

8-

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga inkomna.

9-

Övriga frågor (information och diskussion).

10- Mötets avslutande
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