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Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Bengt
Simonsson, BS, Anders Gustafsson, AG

Anmält frånvaro: Anitta Svanberg, AS, Ulf Cigén, UC
Adjungerad: Christer Schenholm, CS,
Bo Malmborg, Thomas Nilsson punkt 4

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
AG valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Bankommittén
Bosse och Thomas redovisade fördelarna med utökat teesystem döpta efter dess längder
(hektometerangivelse). Det innebär att vi får 5 tees. 62, 59, 56, 51 och 47. Meningen är att de
bättre spelarna med lägre hcp rekommenderas att spela från 62 eller 59. Medelhcp. från 56 eller
51, damer från tee 47. Tee 62 motsvaras i dag av vit tee och 47 av röd tee. Rondtiderna
kommer att minska enligt beräkningar från bankommittén.
Styrelsen som var mycket positiva beslutade att införa det nya systemet under 2012.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande kommentarer:
LC, planeringen, för det nya träningsområdet vid lilla banan fortgår. Området är klippt och en
green ska anläggas.
CS, RO, bokningsreglerna blir de samma nästa år. Eftersom greenfeeavgiften höjts till helgerna
tror vi att trycket utifrån inte blir så stort. Större grupper försöker vi få att de ska spela på
eftermiddagarna på helgerna.
6. Årsmötets uppdrag
Konverteringen ska genomföras och har påbörjats. Ett brev har skickats ut till alla medlemmar
som har betalt kapitalinsats. 756 st har svarat ja. 86 st har svarat nej, 31 st passiva. 295 st ha
inte svarat ännu.
Förslaget på hur spelrättsbeviset och värdebeviset ska utformas godkändes av styrelsen. RO
och CS fick i uppdrag att låta trycka upp 2000 st spelrättsbevis och 1200 st värdebevis. Dessa
kommer att registreras i GIT.
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Hemsidan uppdateras med de nya årsavgifterna och kategorierna, CS
7. Ekonomi
Faktura på medlemsavgifter skickas ut under nästa vecka.
8. Half way house
Det har funnits många synpunkter på var ”Half way house” ska placeras någonstans. Antingen
vid hål 10 eller efter hål 8. Det finns fördelar och nackdelar med bägge alternativen och för att
få ta del av medlemmarnas synpunkter görs en enkät på hemsidan där medlemmarna får rösta
var de vill ha kiosken. RO och CS fick i uppdrag att genomföra detta.
9. Inkomna skrivelser
Bokningsreglerna ha behandlats i punkt 5.
More Golf har lämnat ett erbjudande om att de som betalar årsavgiften med deras kort
kommer att få en greenfeecheck som företaget köper av Upsala GK.
Styrelsen beslutade att anta erbjudandet.

10. Övriga frågor.
BL informerade om:
En mur på hål 1 vid tee har påbörjats.
Ett förslag om att sätta upp en plakett vid muren hål 3 har kommit till styrelsen. Det ska stå
Stig Wahlgrens namn och byggnadsår på den. Styrelsen ställde sig positiva till förslaget. LC
ansvarar.
Taket på klubbhuset ska lagas, LC
Staketet vid rangen flyttas 2013. Då kan vi även flytta utslagsmattorna.
Golfakademins verksamhet ska utvärderas. BL, AG och LC ansvarar.
Styrelsen beslutade att inreda övervåningen till klubbrum. Ett forum för medlemsprojekt
bildas med Mats Enquist som ansvarig.
En samrådsgrupp med restaurangen skapas med Gunnar Alm som sammankallande.
Vi kommer att föreslå Johan Cavallin till årets golfare i Uppland till UGF.
Infarterna vid Enköpingsvägen behöver breddas med en avkörningsfil. RO skriver till
vägverket. Vid Salavägen är sikten skymd av staketet. RO tillskriver Vägverket.
Vid nästa möte bjuds Miljökommittén in för att genomgång av deras budget och
verksamhetsplan.
Även kommande vinter kommer vi att anlägga skidspår runt banan.

11. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
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Nästa ordinarie möte blir den 24 november kl. 19:00 på klubben
Uppsala 2011-10-26
Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Bo Lundquist

Anders Gustafsson

