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ÅRSMÖTE/HÖSTMÖTE, DANDERYDS GOLFKLUBB, 2015-11-25, Kl  

18.30 Danderyds Golfklubb.  Klubbhuset. 

 

 

MÖTETS Öppnande  

 

1 Fastställande av röstlängd för mötet. 

a. Röstlängd fastställdes 

 

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 Ja,  

 

3 Fastställande av föredragningslista. 

 Röstlängd fastställdes 

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 Ebbe valdes till ordförande och Fredrik till sekreterare 

 

   

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 

skall justera mötesprotokollet. 

 2 protokolljusterare valdes, Sigge Wikander och Lars Erik Holm 

 

6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, 

verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och 

räkenskapsåret. Se Verksamhetsplanen mm. på hemsidan senast den 

18.11.2015. 

 Ebbe redovisade delar av verksamhetplanen och medlemsenkäten 

 Ebbe tydliggjorde klubbens förutsättningar som ideell förening och 

en ungdomsklubb  

 Ebbe redovisade för klubbens satsning under 2015 med ökad 

banunderhåll samt ökad bemanning i klubbhuset. 

 Redovisning av marknadsföringsaktiviteter i Danderyd och tidningar 

 Medlemsavgifter diskuterades och det konstaterades att vi är 

konkurrensutsatta. Förslaget är att vi väntar att fastställa Greenfee till 

i April 2016. 

 Medlemsavgifter för 2016 fastställdes till höjning av 100kr rakt över 

för alla medlemmar.  

 Henrik gick igenom utfall för 2015.  

o Antalet medlemmar ökade under 2015 och bidrog med positivt 

resultat mot budget.  

o Greenfee ökade med ca 70’ mot budget 

o Intäkter totalt ca 180’ över budget 

o Utgifter ökade för banunderhåll, reception, marknadsföring 

och personal. Kostnaderna ökade totalt med ca 220’ 
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o Resultatet blir totalt -9000kr 

 Henrik gick igenom budget för 2016 

o Ökade medlemsavgifter 

o Ökad greenfee är grunden för ökad budget 

o Totalt budgeteras intäkter till 1633’kr 

o Kostnader behöver minska nästa år 

o Kostnaden för banunderhåll behöver minska 

o Receptionen kostnader ska minska men det ska fortfarande 

satsas på ökad öppethållning 

o Marknadsföringsaktiviteter ökar  

o Investering i nya utslagsmattor planers för 2016 

o Totala kostnader sänks till 1513’kr 

o Om resultatet uppnås får styrelsen 50’kr att fördela 

o Resultat budgeteras till 70’kr 

 Henrik gick igenom balansräkningen 

o Klubben har en stabil balansräkning 

 Verksamhetsplanen och budget godkänndes 

 

7 Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår, 

enligt § 25. Min.5 och max.7 

 Förslaget är att vi klarar oss med 5 styrelsemedlemmar godkänndes 
 

8 Val av 
 

  a klubbens ordförande för en tid av (1) år; Ebbe Loiborg ställer upp för 

omval. 

  Ebbe blir omvald till styrelsens ordförande 

 

 

  b Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; Eva 

Wikmark, Henrik Kjellberg och Anders Arvidson valdes för 2 år 2014. 

Johan Rignér önskar utträde. Den föreslagna styrelsen blir då:  

- Eva Wikmark 

- Henrik Kjellberg  

- Anders Arvidson   

- Kent Larsson (omval)   

- Fredrik Svanvik (omval) 

 Kent och Fredrik omvaldes  

 

 

  c 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 

(1) år; Ev. genval av Leif Gårdal och Lars Eric Holm 

 Förslaget godtogs 

 

  d 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens 

ledamöter inte delta; Lars Reuterskiöld (omval), Gustaf Lundin (nyval).  
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 Lars och Gustaf valdes 

e (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 

till ordförande; Inga kandidater. 

 

  f ombud till GDF-möte. Förslag Kent Larsson 

 Kent valdes 

 

 

 

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

inkomna. 

 

 

9 Övriga frågor (information och diskussion). 

 Inga 

 

 

10  Mötets avslutande  

 

 
 

Justerad mail: Sigge Wikander 4.12 och Lars Erik Holm 2.12. 
 

 

 

 

 

Danderyd 2015-11-25 


