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Danderyds Golfklubb
Årsmöte
Plats: Klubbhuset
Tid: 2016-11-23, kl.18.30
Närvarande:, Kent, Ebbe, Henrik, Eva 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 som ordförande Ebbe Loiborg och till sekreterare Kent
Larsson
5 Protokoll justerare
Lars Erik Holm och Eivor Frej valdes att justera protokollet
6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, Verksamhetsplan samt budget för
det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. (Materialet är tillgängligt på
hemsidan.)
Ebbe genomgick Verksamhetsplanen för 2017.
Fokus på fortsatt bra banunderhåll, medlemsservice och ungdomsverksamhet.
Henrik redogjorde för det förväntade ekonomiska utfallet för 2016 samt budget för 2017.
Resultatet för 2016 förväntas bli över budget. Högra medlemsintäkter och Greenfee. Lägra
kostnader för särskilt banunderhåll. Ökade maskinkostnader.
Henrik gick igenom budget för 2017.
Viss del av medlemsavgiften 2016 ska föras som intäkt för 2017 eftersom det året
inkluderades i vårt medlemserbjudande för sent höstinträde. Förhoppningen är att vi ska
kunna öka medlemsantalet något för 2017. Medlemsavgiften oförändrat - dock för senior 65+
en ökning med 50kr till 2200. Avgifterna för juniorträningen ska fortsatt vara
självfinansierade. Greenfee-avgiften bör höjas till 175kr. Fortsatt diskussion efter att vi ser
hur marknaden ser ut. Ett nytt försök att öka sponsorintäkterna kommer att genomföras.
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Kostnader för ökad medlemsservice och rutinuppgifter som idag utförs av styrelseledamöter
är budgeterade. Investeringar i banans säkerhet är också budgeterade, förslag tas fram för
olika säkerhetslösningar.
Mötet godkände Verksamhetsplanen och Budget för 2017
Ebbe framförde ett stort tack till alla som jobbat på banan, reception, styrelsen mm.
7. Fastläggande av antal styrelseledamöter
Beslutades att styrelse ska bestå av 6 ledamöter och en ordförande.
8. Val av
Följande valdes;
a) Klubbens ordförande
Ebbe ordförande för 1 år
b) styrelseledamöter
Henrik Kjellberg, och Anders Arvidson - omval
Guije Sundin-Jacobsen och Steven Archer - nyval
Suppleanter Leif Gårdal och Lars-Eric Holm - omval
Ombud till GDF Kent Larsson
Ebbe avtackade Markus och Eva för goda insatser för klubben med presentkort och blommor
9. Inga förslag eller övriga frågor
10. Mötet avslutas.

Justeras:

