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Danderyds Golfklubb
Årsmöte 2018
Tid: 2018-11-28, kl.18.30
Närvarande:, Kent, Ebbe, Henrik, Fredrik, Guije, Tomas, 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 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
Lars-Erik Holm och Jean Claude Celle valdes att justera protokollet
6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan
samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Ebbe redogjorde för klubbens inriktning, närhet, lättillgänglighet samt att vi fått en mycket
bättra bana med hjälp av vår nya professionelle banchef. Målet är att erbjuda medlemmar,
ungdomar och familjer en mycket fin golfbana. Vi kommer också att effektivisera
marknadsföringen för att behålla och värva nya medlemmar samt få flera Greenfee gäster.
Henrik redogjorde för utfall för 2018 samt budget för 2019. Årets indikerade underskott är
180 tkr och budgeten för 2019 ett underskott på 130tkr. De negativa resultaten markerar den
satsningen klubben gör för att på sikt öka intäkterna. Förhoppningen är att vi ska kunna öka
medlemsantalet för 2019 och Greenfee intäkterna. Avgifterna för juniorträningen ska även i
framtiden vara så att de är självfinansierade. Klubben har en god likviditet som kan täcka
”investeringarna” i en bättre bana och ökad service.

7. Fastläggande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår, enl §25, Min
5, Max 7
8. Val av
a) Klubbens ordförande
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Följande valdes:
a) Ebbe Loiborg ordförande för 1 år
b) Guije Sundin-Jacobsen (omval 2år), Tomas Lindhoff och Johan Lindholm (nyval 2år).
c) Suppleanter Lars Eric Holm och Leif Gårdal (omval 1år)
d) Revisorer Anders Folke (nyval) och Lars Reuterskiöld (omval),
Ombud till GDF Kent Larsson
Ebbe tackade styrelsen för årets arbete och uttalade ett tack till Anders Arvidson (utträder)
som har gjort en stor insats omkring klubbens marknadsföring under flera år.
9. Övriga frågor (information och diskussion)
Steven Archers förslag angående hur spelet sker och hur vi ska ha kontroll på vilka som
spelar på banan, säkerheten samt att sedvanlig golfetikett tex genomsläpp, diskuterades. I
bilaga till kallelsen finns förslagen och styrelsens svar.
På fråga om max. antal medlemmar svarades att har vi inte nått detta. Det finns god plats på
banan under dagtid på vardagar.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga inkomna
11. Klubbmästerskapspriser överräcktes till vinnarna.
12. Mötet avslutades.
Justerat pr. mail 181201

