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Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Anders
Gustafsson, AG, Bengt Simonsson, BS, Mikael Sabel, MS
Anmält frånvaro: Lars Sundberg, LS
Adjungerad: Acke Grünewald punkt 6

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av justeringsman
Anders Gustafsson, AG, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Anmälan övriga frågor.
OH, vad händer med övningsområdet vid rangen

6. Information och avslut masterplan, Acke Grünewald
Acke redovisade det ekonomiska utfallet för masterplanen. Utfallet ligger högre än budgeterat
beroende på främst tre saker: Fairwaybevattning ca 3 och fairways 3 miljoner. Fanns ej med i
den ursprungliga budgeten. Sprängningar kostat ca 1 miljon mer. Löner och finansiella
kostnader ca 2,5 miljoner.
Den nya (gamla) banan har fått ett mycket positivt mottagande av alla som spelat. Det finns
förbättringar att göra som det är på alla nya banor som byggs. Hål 5 behöver rensas och gallras
ur. Redan påbörjat. Vi måste ge banan några år när allt har växt till sig. Ordförande tackade
Acke för genomfört projekt i samband med överlämnandet av projektpärmen.

7. Rapport från Bell-gruppen
Ekonomi
o

Prognos per 12-31. Enligt BS ser prognosen positiv ut, även om det är lite tidigt än att
sia om intäkterna. Kostnaderna har vi full kontroll på. AG fick i uppdrag att
sammanställa en rapport med samma utseende som i årsmötesprotokollet. Lars
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Kylberg är ny revisor.



o

Vår handläggare på redovisningsbyrån GEAB AB har slutat sin anställning. LC
och EW undersöker alternativ för att få behålla vår handläggare med gällande
avtalsvillkor.

o

Beställningar. Viktigt att alla beställningar kommer upp på bordet. Kommer
fortfarande ”gamla fakturor” gällande olika uppgörelser.

Ban och anläggning
o Banstatus. Enligt LC så fortgår allt planenligt även om det ser ut att vara lite gräs på
en del håll så blir det bättre och bättre. Hål 5 gallras. Bevattningen kan behöva utökas.
o

Boulebanan, planerad att ligga vid kiosken. Budgeterad till 45000kr. Styrelsen
diskuterade frågan och kom fram till att avvakta med beslutet. Först och främst ska en
plan tas fram för hur kiosken med toalett se ut i framtiden.




Marknad
Golfgymnasiet
o Tränare per 2010-08-01. Oklart hur det blir. EW och OH tar ett möte med tränarna för
att höra deras åsikter.



Personal
o Marianne Stålberg har slutat men fortsätter med samma uppgifter, men anställd hos
Christer S.




Fribergs. EW tar fram ett program för träffen på Friberg
Info/press. Det är viktigt att all information går igenom MS innan det trycks

8. Övriga frågor
OH, vad händer med övningsområdet vid rangen? Greenen ser bedrövlig ut. Det är viktigt att
träningsområdena är välskötta. LC tar frågan med greenkeeper.

9. Avslut och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa ordinarie möte blir den 30 juni 2010 kl.
13:00 på Fribergs GK
Uppsala 2010-06-08
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