Protokoll vid Vårmöte Veckefjärdens Golf Club, 26 april, 2017
Marinus (Riny) van Eekelen öppnade mötet med att hälsa närvarande medlemmar välkomna.
§ 1.

Fastställande av röstlängd för mötet
Deltagarförteckning upprättades omfattade 20 medlemmar (bilaga 1)

§ 2.

Fråga om mötet behörigen utlysts
Kallelse har utgått via mail och hemsida inom föreskriven tid enligt stadgarna

§ 3.

Fastställande av föredragningslista
Beslutades att föreslagen föredragningslista antas

§ 4.

Val av ordförande och sekreterare för möte
Till mötesordförande valdes Gunnar Bodén och till sekreterare Håkan Åström

§ 5.

Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare), som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare valdes Göran Byström och Anders Daun

§ 6.

Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens Verksamhetsberättelse, Resultat- och Balansräkning avseende 2016
föredrogs.

§ 7.

Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8.

Fastställande av Resultat- och Balansräkning samt disposition av underskott i enighet med balansräkningen.
Resultat- och Balansräkningen fastställdes och däri intaget förslag till
disposition av årets underskott godkändes

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

§ 10.

Budget 2017
Under denna punkt redovisade Riny van Eekelen förslag till budget för 2017,
som baseras på en fortsatt ökning av antalet medlemmar (från 800 till 850).
Budgeten innebär en ekonomi i balans, vilket förutsätter fortsatt frivilliga arbetsinsatser av medlemmarna.
Budgeten för år 2017 godkändes.

§ 11.

Övriga frågor
Riny van Eekelen gav en uppdatering av aktuella klubb-angelägenheter och om
beslutade förändringar avseende anläggningen. Christian Mattfolk informerade
om planerade ändringar avseende golfbanan. Representanter för Tvillingsta AB
hade anmält förhinder att närvara.

Klubben
• Klubbhuset har fått ett ordentligt lyft med nya gardiner och trevligare
färgsättning. Ett stort tack framfördes till Mindy Mattfolk, som drivit arbetet tillsammans med Janne Forsberg. Tack också till Damkommittén
som snyggat upp damrummet.
• Som annonserats på hemsidan har vi en ny krögare, Britt-Marie Nilsson,
som öppnar restaurangen för luncher redan den 2 maj.
• Tävlingsprogrammet är klart till 95 % och starttider är blockade. Programmet läggs inom kort ut på hemsidan.
• En ny hemsida lanseras innan säsongen börjar. Den är resultatet av ett
samarbete mellan CoreIT och Devocy.
Anläggning
• Bagboden kommer att förlängas för att ge plats för ytterligare 48 bagplatser.
• Toalett kommer att finnas på hål 11
• Ny kiosk kommer att placeras på hål 10
Banan
• Generellt: semiruffen görs bredare och ruffen smalare i syfte att minska
tiden för boll-letande. Man ska snabbare komma fram till green. Greenerna görs snabbare. Åtgärderna genomförs successivt och utvärderas efter hand.
• Hål 1: greenbunkern fylls igen för att ge en bredare ingång till green.
• Hål 2: Hålet görs svårare på höger sida med out-of-bounce till höger om
kullarna.
• Hål 5: I ytterkanten av hålet införs Out-of-bounce.
• Hål 16: Förlängs genom att varje tee flyttas bakåt.
• Hål 18: Förkortas på motsvande sätt genom att varje tee flyttas framåt.
• Orange tee införs, vilket ger en banlängd som är 500 meter kortare än
från nuvarande röd tee. Spelas av damer > 70 år.
Mötet avslutas och ordföranden Gunnar Bodén tackade för visat intresse
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Namn
Gustaf Lefvert
Ingrid van Eekelen
Marinus van Eekelen
Lars Wikström
Sven-Olof Eklund
Christian Mttafolk
Björn Vincent
Arne Ögren
Arne Holmberg
Roland Eriksson
Anders Daun
Åke Hälldahl
Karin Nordin
Håkan Åstrom
Gunnar Bodén
Lena Kassman
Fredrik Hörnfeldt
Hans Tavér
Göran Byström
Mikael Jakobsson

* Golf-ID finns med på original listan.

