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Danderyds Golfklubb 

Årsmöte 2017 

Plats: Klubbhuset 

Tid: 2017-11-29, kl.18.30  
 
Närvarande: Guije, Kent, Ebbe, (Henrik), Stephen, Fredrik, Anders, Johan 

samt medlemmar(röstlängd)  

Ebbe öppnade mötet 

1. Fastläggande av röstlängd för mötet 

Samtliga närvarande skrevs in på separat lista 

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Konstaterades att mötet utlysts i god tid och på riktigt sätt 

3. Fastläggande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastlades 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande på mötet valdes Ebbe Loiborg och till sekreterare Kent Larsson 

5 Protokoll justerare 

Leif Gårdal och Coila Coats Mallon valdes att justera protokollet via mail. 

6. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2018  

Målet är att erbjuda ungdomar och familjer en fin bana och goda träningsmöjligheter för 

juniorer. Förhoppningen är att vi ska kunna öka medlemsantalet något för 2018. 

Medlemsavgifter och Greenfee fortsätter på 2017 nivå. Tränings- och lageravgift blir 

kostnads justerade.  

Ebbe redogjorde för förväntat utfall för 2017 samt budget för 2018.  

En banchef/greenkeeper kommer att anställas från den 1 mars 2018. Syftet är att ytterligare 

förbättra banans kvalitet. Ett antal förbättringsprojekt har prioriterats för året. De ökade 

kostnaderna för dessa satsningar betyder att vi budgeterar med et 0 resultat för 2018 

Vi kommer också att fortsätta med ungdomsträning, läger etc. med Per Andersson som 

tränare med hjälp av en juniorkommitté.  

2017 årets ökade fokus på säkerheten på banan fortsätter liksom en hög standard för grönt 

kort. 

Ekonomiskt så räknar vi med fortsatt ha en god säker likviditetsreserv.  
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Henrik fick uppdraget att se över om vi kan få en bättre avkastning på vårt innestående 

kapital. 

Verksamhetsplan och budget godkändes av mötet. 

7. Fastläggande av antal styrelseledamöter  

Enligt stadgarna ska vara min 7 och max 9 personer i styrelsen. Styrelsen blir 6 medlemmar 

och en ordförande. 

8. Val  

Följande valdes:  

Ebbe ordförande för 1 år 

Johan Olsson nyval 2 år 

Henrik Kjellberg, Anders Arvidsson samt Kent Larsson omval 2 år 

Suppleanter Leif Gårdal och Lars-Eric Holm omval 

Revisorer Gustav Lundin och Lars Reuterskiöld omval 

Ombud till GDF Kent Larsson 

Stephen Archer avgår från styrelsen. Tyvärr går det inte att kombinera banansvarrollen med 

övrigt förvärvs arbete. Styrelsen uppskattar att Stephen fortsatt vill bistå klubben i vist 

omfång. Samtidig tackar klubben för den store insats Stephen har gjort för banan.  

Klubbens styrelse blir härefter: 

Ebbe Loiborg, Ordförande 

Henrik Kjellberg, Kassör 

Guije Sundin-Jacobsen, Senior arrangement, Sponsring 

Kent Larsson, Sekreterare, GIT 

Fredrik Svanvik, Junioransvarig, Tävlingar  

Anders Arvidson, Marknadsföring, Sponsring. 

Johan Olsson, Funktion avtas senare.  

Ebbe tackade styrelsen för årets arbete 

9. Inkomna förslag 

Ingen 

10. Övriga frågor 

Frågan om hur vi ska undvika tjuvspel på banan diskuterades. 
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11. Mötet avslutas.  

 

Justeras: 

Leif Gårdal och Coila Coats Matton (pr. Mail) 

 

 

 

 

 


