Veteransektionen Onsjö GK
Mötesprotokoll
2020-10-06
Närvarande:
Kenneth Johansson ordf.
Lennart Ander
Eva Frick
Bo Olsson
Gösta Sager
Lennart Olsson
Ulla Johansson
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Genomgång av föregående mötesprotokoll .
Protokoll från möte den 2020-09-02 gicks igenom.

3. Rapporter
Huvudstyrelsemöte 22/9
- 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
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.
- Förslag till medlemsavgifter 2021 till årsmötet:
Arbetsgruppen medlemsavgifter presenterade ett förslag till medlemsavgift samt att ett tak för
antalet fullvärdiga medlemmar som ett försök att öka tillgängligheten på banan.
Styrelsen tar beslut vid nästa möte då förslaget skall göras klart till höstmötet i november.
Budget 2021 skall presenteras vid nästa möte.
Avtal med Kanalhotellet om restaurangen är muntligen klart.
Avtal med Älvsvingen 2021 – 2025 är klart.
Avtal med NyGolf är i slutfasen i diskussioner om en förlängning.
Rangeprojektet presenterades och styrelsen godkände att detta startas upp då utrymme finns att
utföra arbetet i år!
4. Utvärdering av höstens tävlingar.
- Betalning med swish och hämta scorekort fungerat bra.
- Fler som kan mata in resultat i GIT har också underlättat.
- Val av tee för alla har varit positivt5. Veterankassa.
- Prognos tom 8/10 presenterades och nettot bestämmer nivån på priser som anskaffas från
Shop (presentkort) och klubben (greenfeebiljetter). Prisnivån fastställdes.
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6. Avslutningstävling 8/10
- 4-manna tävling med löpande start från 1:an. Spel från Gul, Röd och Orange tee.
Herrar + 75 får spela från röd tee. Damer får välja orange tee.
- Priser (Nivå och fördelning fastställdes). Pristagarna informeras via mail och priserna får
hämtas i receptionen.
- Verksamhetsberättelse 2020 skickas ut till alla veteraner i november.
7.

Övriga frågor
- Inga ytterligare tävlingar efter 8/10 !
- Avståndsflaggor på hålpinnar fungerar inte! Syns inte – bör bytas eller återgå till olika
Färger Vit, Gul o Röd som tidigare!

Nästa möte

Vid protokollet
Ulla Johansson

Torsdag 5/11 kl 10,00
Plats: Konferensrummet

