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Noteringar från informationsmöte 2016-10-12 

 
Ett drygt 40-tal medlemmar deltog i mötet. 

 

 

1. Inledning 

Lars hälsade välkomna och påminde om mötets syfte och presenterade dagordningen. 

 

2. Samarbetet med G4G 

Med utgångspunkt i avtalet mellan klubben och bolaget informerade Lars om samarbetet 

med bolaget och hur bolaget uppfyllt sina åtaganden. Slutsatsen är att bolaget i alla 

avseenden, om än inte ordagrant så innehållsmässigt, uppfyllt sina åtaganden enligt 

avtalets intentioner; i en del punkter dessutom med råge. 

 

Lars informerade även att banan kommer att stängas den 23 oktober. Vinterslingan 

kommer som vanligt att vara öppen. 

 

3. Klubbens ekonomi 

Bengt informerade om klubbens ekonomi med en prognos på ett överskott strax 

under 50 000 kr innevarande år. Styrelsens inriktning är att överskottet ska 

användas i första hand på framtida satsningar på juniorer. 

 
4. Kommittéernas information 

Caroline informerade om damkommitténs verksamhet där speciellt kan nämnas den 

glädjande tillströmningen av deltagare på torsdagsgolfen. 

 

Cecilia informerade om juniorkommittén med fokus på det stora deltagandet i årets 

träning. Även veckolägret före sommaren var mycket lyckat. En särskild eloge till George 

som har ett utmärkt sätt att ta hand om juniorerna. 

 

Gun informerade om klubbkommitténs verksamhet som är en av grundpelarna för 

sammanhållningen i klubben. Kommittén vädjar att fler personer kommer och hjälper till 

i arbetet att hålla området runt klubbhuset i fint skick. 

 

Arne informerade om revidering av våra lokala regler, om ändringar i banans markeringar 

och om den årliga handicapjusteringen. Endast ca 350 personer hade förra året registrerat 

minst 8 rundor under året. Informerade även, som svar på en fråga, att även en runda med 

36 p eller lägre kan resultera i sänkt hcp till följd av CBA-systemet som ligger i GIT. 
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Tönis informerade om seniorkommittén med dess goda anslutning på onsdagsgolfen och 

den tävlingsverksamhet som seniorerna deltagit i. Några frågor visade på viss osäkerhet 

om hur man hittar information på hemsidan.  

Diskussionen vidgades till övriga tävlingar med en uppfattning att antalet deltagare i KM 

uppfattas som lågt.  

 

5. G4G information 

Neil inledde med ett välförtjänt beröm till Nicklas, Gavin och de övriga som hållit banan i 

det mycket goda skick som den har. Speciellt har ägnats jobb åt greenerna och att hålla 

ner ruffen. Besprutning får bara göras en gång per år. Stimp (mått på greenernas 

snabbhet) nu 8-8,5 vilket är högt. Under året har investerats i ett antal nya utrustningar. 

 

Nästa år blir det bl.a. fokus på bunkrarna som behöver grävas ur och få ny sand. 

 

Informerade om prishöjning för vissa kategorier av spelare. Fulltid ökar till 4995 kr; vid 

betalning före 20/12 ingår Golfhäfte+ vilket har ett värde av 600 kr. 

 

Nästa års ”Stockholms golfvecka” blir på Vallentuna 25-28 juli med ett stort prisbord. 

 

6. Restaurangen information 

Johan tackade de som utnyttjat restaurangen under året och informerade att han fortsätter 

nästa år och kommer att erbjuda ett mer varierat utbud. Han pushade också för att 

medlemmarna nästa år inte ska tveka att boka egna arrangemang på restaurangen.  

 

7. Övriga frågor 

Diskuterades bland annat faddrar till dem som gått nybörjarkurser varvid väcktes ett 

förslag att arrangera några tävlingar med scramble där en nybörjare och fadder spelar 

tillsammans.  

 

 

 

 


