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Marinus (Riny) van Eekelen Öppnade mötet med atthälsa närvarande medlemmar välkomna.
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§10.

Fastställande av röstlängd förmötet

Deltagarförteckning upprättades omfattade 22medlemmar (bilaga 1)

Fråga om mötet behörigen utlysts

Kallelse harutgåttviamail ochhemsida inom föreskriven tidenligt stadgarna

Fastställande av föredragningslista

Beslutades attföreslagen föredragningslista antas

Valav ordförande och sekreterare för möte

Till mötesordförande valdes Gunnar Bodén ochtill sekreterare Håkan Åström

Valav tvåprotokolljusterare (tillika rösträknare), som jämteordföranden

skalljustera mötesprotokollet

Tillprotokolljusterare valdes Annika Carlson ochLars-Erik Jacobsson

Styrelsens årsredovisning fördetsenaste verksamhetsåret

Styrelsens Verksamhetsberättelse, Resultat- ochBalansräkning avseende 2015

föredrogs.

Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksam-

hetsåret föredrogs ochladestillhandlingama.

Fastställande av Resultat- och Balansräkning samt disposition av under-

skott ienighet med balansräkningen.

Resultat- ochBalansräkningen fastställdes ochdam"" intaget förslagtill

disposition av åretsunderskott godkan"des

Frågaom ansvarsfrihet förstyrelsen förår2015

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet förverksamhetsar”et 2015

Reviderat budgetförslag 2016

Under denna punktredovisade GustafLefvert viktigautganogspunkter förbudge-

ten2015. Budgeten innebär en ekonomi ibalans, vilket förutsätter fortsatt frivil-

ligaarbetsinsatser av medlemmarna.

Budgeten 2016 godkan"des.

 



§11

§12.

  Avslutning

Påmötesordfo'randens initiativ framfördes etttack tillstyrelsen för ett väl utof'rt

arbete under detgångna året.

Den formella delen av vårmötet avslutas ochordföranden tackade förvisat in-

tresse.

Övriga frågor

Rinyvan Eekelen och Tvillingsta ABS VD Mikael Nordin gav en uppdatering

av pågående planering avseende bana,anläggningar ochverksamhet istort. Har"-

vidframkom följande:

Banan

. Greenema på18—hålsbanan ser bra ut,däremot harfairways tagitmycket

stryk under den gångna vintern. Stora delar av fairways harvarit isbe—

lagda, vilket orsakat syrebrist. Ban-personalenjobbarhart°medatt för-

bättra banan, som kommer att öppnas någongång under perioden 15—31

maj.

. Dammen mellan hål6&16har grävts urförattdenbättre ska fungera

som reservoar för bevattning av banan.

. Slybekam"pningen harfortsatt och ytterligare resurser sätts inunder tre

veckor framöver.

. Korthålsbanan skagöras trevligare; greenema ärav-torvade ochny-

sådda, detblirfärrebunkrar. Banan berakn"as öppnas under senare delen

avjuli.

' Kritik framfördes betr dam-tee, som lutarpåhål6,8och 12. Ingena°t-

gärdärinplanerad detta år.

 

___g_Målsa"ttninar2016

0 Påsamma sätt som ijfolsåupprättas en checklista med olika actions för

attförbättra spelupplevelse, trivsel ochunderlätta medlemstillströmning.

. Checklistan gårutmed nästa Nyhetsbrev.

Mot 900 medlemmar

Isyfteattkraftsamla förattökaantalet medlemmar haren arbetsgrupp tillsatts.

Ett antal aktiviteter harnu beslutats:

. Golfens Dagden 12junimed ett fullspäckat program

. Try-Play-No-Pay. Banan reserveras vissa stående tiderfredag eftermid-

dagdåmedlemmar fårbjudamed”icke-golfare” attunder ansvar pröva

påattgånågrahålpå18-håls-banan

. Fångaföräldrar tilldeungdomar som tränar; har"börfinnas en potential

tillflermedlemmar.

Idetta sammanhang nämndes också attDagSäker tagitpåsigattaktivera var”

narv"aro påsociala media (Facebook och Instagram).

”Toan eftertian”

Målet ar"atthittaen bra lösning, dock ar"ingetklart idagsläget



 

__g_Sta"ddaen

Pålördag(14maj)genomförs årets städdag. Arbetet pågårkl9-13 och avslutas

kl 13:30 med utlottning av Tempurasängen bland defullvärdiga medlemmar

som betalat sittmedlemskap föreutgången av februari. Merinformation härom

påhemsidan.

_g__Maasinet

Nyutgåvakommer attdistribueras ibörjan av juni. Upplaganblir30.000 ex och

denkommer att f°aenbrageografisk spridning iregionen.

Klubbmästare

Förslagharframförts påattvibättre äntidigareska uppmärksamma årets klubb-

mästare. Riny presenterade na°graolika idéer, som styrelsennu jobbar vidare

med.

Mötet avslutas och ordföranden tackade förvisat intresse

Vidprotokollet:

  ...,,

Annika Carlson

 

Bilaga:

Röstlängd



Vårmöte	Veckefjärdens	GC
tisdag,	2016-05-10

Golf-ID: Förnamn: Efternamn:

380314-019 Lars Wikström
380729-016 Sven-Olov Eklund
381120-015 Arne Holmberg
440202-038 Gustaf Lefvert
440601-029 Sixten Nordin
450201-028 Gunnar Bodén
450606-035 Lars-Eric Jacobsson
490909-028 Leif Jansson
500628-011 Håkan Åström
510401-031 Tommy Juth
530614-022 Arne Ögren
561028-029 Roland Eriksson
580202-023 Annika Carlson
590305-034 Ingrid	 Van	Eekelen	Emanuelsson
591028-016 Åke Carlson
600224-039 Lena Kassman
620801-026 Marinus Van	Eekelen	
640103-034 Mette Jakobsson
650122-034 Hasse	 Tavér
650417-026 Mikael Nordin
680330-028 Mikael Jakobsson
690424-052 Dag Säker

Närvarolista

Bilaga 1


