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Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Anders
Gustafsson, AG, Lars Sundberg, LS, Bengt Simonsson, BS.

Anmält frånvaro: Mikael Sabel, MS
Adjungerad: Acke Grünewald, punkt 7

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av sekreterare
Roger Ohlsson valdes till sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman
Lars Carlsson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Anmälan övriga frågor.
RO, inköp av resultatbrickor
7. Info från Acke om träningsanläggning, bilaga 1
Acke redovisade ett förslag från honom och arkitekten om hur en framtida träningsanläggning
kan komma att utformas.
Kort sammanfattning.
1. Klippa rangen som fairway, vrida rangen något vänster
2. Avståndsskyltar samt nytt träningsområde med egna bollar
3. Flytta staketet
4. Nya utslagsplatser
5. Bygga nya träningsgreener
Punkt 1 kan genomföras i år. De andra ändringarna får tas efterhand som ekonomin tillåter.

Rapport från BELL-gruppen
EW inledde med att presenstera Bellgruppens tidplan och de olika ansvarsområdena.
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Ansvarsområde Ledning E W












Masterplan – Nytt möte med jurister nästa vecka. Acke har mandat att förhandla
Restaurang - planering inför nästa år
Utbildningar – Utbildningsansvarig, Ove Hedberg
Personal - befattningsbeskrivningar
Golfgymnasiet- kvar som förut, viktigt att vi presenterar oss och vilka ordningsregler som
gäller. LC och EW ser över avtalet med bussen
Tränarna – hur stor del belastar UGK
Miljöresan 2010 – miljöcertifiering pågår, se hemsidan
Befattningar – klubbchef, styrgrupp
ISO 9000
Invigning – dag ännu inte fasställd
Infobrev – info från alla grupper till MS som sammanställer och publicerar
Ansvarsområde Ekonomi B S och A G







Kvartalsrapport- inte fullständig
Fordningar – påminnelser skickas ut under april
Fakturarutiner – LC nedtecknar och bifogar till arbetsordningsdokumentet
Avtal Ekonomiredovisningsfunktionen – Tidplan till entreprenören när vi vill ha månadsboksluten



Beslutades att inköp över 10 000 kr ska handhas av BELL-gruppen
Ansvarsområde Marknad L S



Medlemsläget – stiger hela tiden, idag 2008 st medlemmar
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8/5
Studentrabatt – beslutades, ingen studentrabatt under 2010



Greenfeerabatter – Beslutades att en medlem har rätt att ge en deltagare i sin boll en rabatt på
100 kronor på gamla banan och 50 kronor på nya och lilla banan. Rätten gäller det
medlemskap man har, dvs en 7-dagars medlem kan ge kan ge rabatt på hela anläggning alla
dagar i veckan, en 5-dagarsmedlem på hela anläggningen alla vardagar och en 9+9 medlem på
Nya och Lilla banan.



Familjerabatt – Beslutades att den maximala avgiften för en familj är 15 000 kronor.



Nuläge sponsorverksamheten 2010. Stabil och intäktsmålen kommer att uppnås



36-hålsklubbar – Beslutade att UGK ansluter oss till samarbetet mellan ett antal 36hålsanläggningar (publiceras på hemsidan) där medlemmar i respektive klubb ges 50% rabatt
hos de samverkande klubbarna.



Upplands greenfeeklubbar - Meddelades att Upplands GF ges på vardagar eftermiddag på
Upsala GK.



Vad avser förbokningar genom diverse turistsatsningar och researrangörer (prime time
bokningar genom till exempel GolfTripMarketing), som i praktiken endast är ett problem
under augusti och september, skall CH och LS följa utvecklingen och om vi får hög GF
beläggning skall vi genom klubben blocka tider för egna medlemmar.



Gemensam tidsplan – LS ansvarar för en gemensam tidsplan läggs upp på en webbsida



Golfdagen den 8 maj – planering fortgår, olika spelformer, prisutdelning. Styrelsen närvarar
för att svara på frågor. Golfvärdar.
Ansvarsområde Ban och anläggning L C



Nuläge banan – Hål 12 översvämmad, planer på att ha alternativ sträckning, par 4 och par 5.
Hål 3 har för lite avrinning, behöver kompletteras med ett rör till.



Tomterna längst bort har kommunen gett klartecken till. De fyra närmaste lite oklart, finns
fornminne enligt länsstyrelsen.



En ny vaktmästare börjar 3 maj. Tommy har gått ner på halvtid.

8. Övriga frågor
RO, inköp av resultatbrickor. Beslutades att RO köper in dessa.
9. Avslut och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa möte blir den 17 maj 2010 kl. 18:00
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