Veteransektionen Onsjö GK
Mötesprotokoll
2020-09-02
Närvarande:
Kenneth Johansson ordf.
Lennart Ander
Eva Frick
Bo Olsson
Gösta Sager
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Genomgång av föregående mötesprotokoll .
Protokoll från möte den 2020-08-05 gicks igenom.

3. Rapporter
Huvudstyrelsemöte 22/8
- KJ rapporterade att ekonomin ser fortsatt bra ut. Budgeterat resultat på minus 400’ ser ut att
landa i ett positivt resultat.
- Antalet medlemmar är i stort sett lika med förra året = 1725 st totalt.
- Investeringsplanen följs med två undantag: Gul tee hål 17 samt renovering av gul tee hål 9
och 12 som inte längre anses som nödvändiga. Fortsatt plan för hösten ser ut som följer:
Ny tee hål 16
Ny bunkerbotten hål 8
Renovering röd tee hål 4 samt ny vit tee hål 4.
Ommålning/renovering träfasad reception/shop.
Renovering trappa till gul/vit tee hål 9.
Träd mellan green 5 och tee 6 kommer att gallras radikalt under hösten för att få fram mer
solljus.
- Arbetsgrupper bildades för höstens arbete:
Budget 2021
Nivå medlemsavgifter och ev. medlemstak
Utvärdering av restaurang och ev fortsättning
Verksamhetsplan 2021
Nytt kontrakt med Christoffer Ny
Inga fler rapporter.
4. Gåva Kerstin Andolf bortgång.
- Styrelsen beslutade att Veterankommittén skänker 1000 kr till CancerRehabFonden enligt
önskemål i dödsannonsen.
5. Höst 2020.
- Många fler deltagare än tidigare vilket är positivt.
- Tävling med Koberg 27/8 totalt 107 st deltagare och Dagsholm 1/9 med 89 st deltagare!
- Betalning med Swish och hämtning av scorekort i tävlingskansliet fungerar väldigt bra.
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6. Veteransektionen tävlingsansvarig KM 12 – 13 sept
- Det behövs 6 – 7 st funktionärer per dag under KM med följande uppgifter:
Starter lördag 12/9 och söndag 13/9.
1 + 1 st
Sköta resultattavlan med delresultat efter hål 9, 27, 45 och 63 hål.
2 + 2 st
Resultatinmatning i GIT.
2 + 2 st
Forecaddies hål 11, 12 och 14 prioriteras inte
Alla får hjälpa till att få tag i funktionärer
7. Avslutning 8/10 med prisutdelning och årsmöte.
- Under rådande omständigheter kan vi inte genomföra en traditionell avslutning med gemensam
lunch, årsmöte och prisutdelning.
Priser för torsdagstävlingarna, Order of Merit och Blomhusets Matchspel kommer preliminärt
att kunna hämtas i receptionen och alla meddelas via mail.
Beroende på väder kanske vi fortsätter med tävlingar efter den 8/10!
Styrelsen kommer att ta ett slutgiltigt beslut vid nästa möte den 6/10.
Vad gäller val av styrelse föreslår styrelsen att nuvarande styrelse kvarstår och att vi har ett
vårmöte där ny styrelse väljs.
Brev skickas ut till alla veteraner om styrelsens ideér för att avsluta säsongen utan att ha ett
årsmöte med prisutdelning. KJ skriver ett utkast och skickar till styrelsen för kommentarer
och korrekturläsning.
8.

Övriga frågor
- Klubben har för få bilar nu i Corona tider och det bör arrangeras ett system där man kan få tag i
bilnyckel innan receptionen öppnas. Tex nyckelskåp med kodlås.

Nästa möte

Vid protokollet
Kenneth Johansson

Tisdag 6/10 kl 10,00
Plats: Konferensrummet

