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Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Bengt
Simonsson, BS, Mikael Sabel, MS, Anders Gustafsson, AG
Adjungerad: Christer Schenholm, CS

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av justeringsman
Mikael Sabel, MS, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och lades till handlingarna.
Kvarvarande frågor:
Ledning 2011 UGK och Håmö AB. Hur ska klubben ledas under 2011 och framåt? Styrelsen
beslutade att bordlägga frågan till budgeten och uppföljningen är klar.
5. Övergång till fem tees och hektometerangivelse
Bo Malmborg och Thomas Nilsson från bankommittén presenterade ett förslag som innebär att
vi utökar till fem tees (utan ombyggnad), samt att vi ändrar från vit, gul, blå och röd tee till 62,
59, 56, 52 och 47. T ex. tee 56 blir då 5600 meter. Allt i syfte att göra golfen mer flexibel att
använda vilket tee man vill, beroende på hcp. Detta har prövats på olika banor i Sverige med
framgång. Styrelsen ser positivt på förslaget men saknar möjlighet för damerna att kunna välja
tee. För dem finns endast tee 47 utom för elitdamer. Styrelsen beslutade därför att ge
bankommittén i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag som möjliggör en större variation även
för klubbens damer.
6. Nya krögare.
Styrelsen beslutade att anlita Ingela Enehall som ny krögare under 2011. AG fick i uppdrag
att göra en förhandling och skriva avtal.
7. Anmälan övriga frågor.
Nya tomter, LC
8. Ekonomi, BS
Budgeten inför nästa år gicks igenom, klar till den 11 oktober
9. Höstmötet
Höstmötet kommer att bli den 9 november kl. 19:00 i Brantingsskolans aula. Meddelande om
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detta ut på hemsidan och på anslagstavlan i klubbhuset. Den ska innehålla tid, plats och
anmodan om motioner. Slutgiltiga kallelsen med agenda och eventuella motioner med
styrelsens svar senast den 15 oktober. RO presenterade ett förslag som styrelsen enades om. CS
fick i uppdrag att publicera på hemsidan och anslå på anslagstavlan.
10. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser
11. Övriga frågor
LC presenterade ett förslag på ytterligare 6 st. möjliga tomter i närheten av de befintliga
tomterna. Styrelsen gav LC i uppdrag att arbeta vidare på etapp 2.

12. Avslut och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa ordinarie möte blir den 25 oktober kl.
18:00.
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