Protokoll nr 9
Upsala Golfklubb
Styrelsemöte 2012-08-09
Sidan 1 av 3

Protokoll styrelsemöte Upsala GK
Plats:
Tid:

Klubben
2012-08-09 kl. 18:.00

Närvarande: Bo Lundquist, BL, Ove Hedberg, OH, , Anders Gustafsson, AG, Anna Engström, AE, Ulf
Cigén, UC. Anitta Svanberg, AS
Anmäld frånvaro: Roger Ohlsson, RO
Adjungerade: Christer Schenholm, CS, Lars Carlsson, LC

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Val av justeringsman
OH valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelsen
4. Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 8 godkändes och lades till handlingarna.
5. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering
6. A 1. Kiosken
Vi har ännu inte fått svar på bygglovsansökan.
A 2. Vattentoaletter
Beslutades at LC ska ta fram offerter för ombyggnation av befintliga toaletter till vattentoaletter vid
hål 8, 10 och 4.
B. Rangen, övningsområde
LC tar fram underlag och pris för ombyggnation av drivingrangen med 10 utslagsmattor under tak
samt ytterligare 20 utslagsmattor utan tak.
C. Restaurang.
Översyn av köket behöver göras. BL och LC undersöker om extern kompetens behöver anlitas.
D. Klubbrum, konferensrum
Ny datakanon och duk har inhandlats till konferensrummet.
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E. Medlemmar
Det är en tydlig inriktning från styrelsen att vi måste öka antalet medlemmar.
Rekrytering av nya medlemmar diskuterades. Flera olika förslag diskuterades.
CS och AG tar kontakt med utträdda medlemmar som ännu inte fått sin kapitalinsats återbetald.
Styrelsen diskuterade även hur vi ska gå fram med förslag till Kåbomedlemmar med anledning av
kommunens utspela om att Kåbo inte får hyra banan nästa år. Möte mellan Uppsala Kommun och
Kåbo GK ang. Kåbos vara eller inte vara på Rosendahl skulle ha ägt rum 120808 men framflyttades
till ett senare datum av Uppsala Kommun.
7. Ekonomi
UC, Bl och BC tar fram förslag till ny ekonomimodell.
Greenfeeintäkterna och sponsorintäkter är t.o.m. juli över budget.
Intäkterna för årsavgifter är fortfarande under budget.
Styrelsen beslutade per capsulam: Döda pantbrev 26 000 000kr inom fastigheterna Uppsala LäbyVästerby1:1, 1:2, 1:12 och Uppsala Håmö 1:1 för att sedan nyfastställa dem i fastigheterna Uppsala
Läby- Västerby 1:1, 1:2 samt Uppsala Håmö 1:1.
8. Årsmöte-höstmöte

Höstmötet blir den 22 oktober kl. 19.00 i Katedralskolans aula.
9. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
10. Övriga frågor.
Golfgymnasiet: Nytt 1-årsavtal är tecknat mellan Upsala GK och Golfgymnasiet.
75-årsjubileum: Jubileumsmiddagen är flyttad till 6 oktober och avhålls i samband med
skaldjursscramblen.
Internetuppkoppling: CS undersöker efter säsongen möjligheten att få ett bättre fungerande nätverk.
Ordförandemöte: Ordförandemöte för Upplands golfklubbar hålls den 15 oktober på Sigtuna GK.
Beslutades att OH och CS representerar Upsala GK.
Golfbilar: LC undersöker möjligheten att införskaffa ytterligare 3 golfbilar.
Resurser för medlemsträning: Beslutades att OH undersöker om mer resurser behöver tillföras för
att klara av framtida behov av medlemmars träningsbehov.
Ny puttinggreen: LC tar in offerter för en ev. anläggande av ytterligare en puttinggreen som är
planerad bredvid tee 1 på 18-hålsbanan.
Ny golfbils och maskinbyggnad: LC tar in offerter för uppförande av en ny golfbils och
maskinbyggnad. Planerad att byggas mellan infart och tee 1 på Nya 9-hålsbanan.
Uppvärmning klubbhus: LC undersöker möjligheten att byta uppvärmning från direktel till
värmepumpar i klubbhuset.

10. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 19 september kl. 18.00
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