
 
 

Medlemsmöte 2017-11-23 kl.18.00                                           
 

39 medlemmar närvarande. 
 
 
Karl-Olof Lööw hälsade alla välkomna och tillsammans med övriga i styrelsen informerades om 
följande: 
 
Enligt beslut från årsmötet den 2017-02-23 skulle styrelsen se över stadgarna, därav efterföljande extra- 
årsmöte. På årsmötet i februari beslutades även att avgifterna för 2018 förblir oförändrade. 
 
PEAB avtalet ska förnyas innan utgången av mars månad 2018 (gällande arrende av golfbanan, 
klubbhuset och dess underhåll).   
 
Möte med Klippans kommun den 21 november var positivt och idéer lyftes för att utveckla golfklubben 
(minnesanteckningar finns på vår hemsida). 
 
Brottsförebyggande åtgärder har vidtagits i samråd med polisen. På senaste arbetsdagen togs träd bort 
och buskage klipptes ner vid parkeringarna. 
 
Golfklubben är numera medlem i Ljungbyheds köpmannaförening och vi har deltagit i föreningens 
aktiviteter i Ljungbyhed, Blåkullekul i parken och 2-dagars Gammelmarknad. Vi kommer även att sälja 
lotter på julskyltningen den 9 december kl.12-16. Klubben har också varit representerade på 
Trafikflygarhögskolans (TFHS) öppna hus samt deltagit på Klippan kommuns föreningsmässa på 
biblioteket i Klippan. 
 
Ny tävlingskommitté är igång och planerar för 2018. Ulf Jönsson är sammankallande och berättar att 
tävlingsprogrammet blir utökat med en oktobertävling över 2 dagar. 
 
Klubbens framtid handlar inte enbart om ekonomin, den handlar även om engagemang och ideellt 
arbete. Oroande är att vi i nuläget saknar valberedning och marknadskommitté samt har vakanser i 
styrelsen. Vår klubb drivs av ideella krafter, men det behövs fler. Vill du, eller har du förslag på någon 
som vill ställa upp, kontakta styrelsen snarast då tiden börjar bli knapp inför årsmötet i februari 2018.  
Om dagens extraårsmöte bifaller styrelsens förslag till ändring av stadgar, erbjuder sittande styrelse sig 
till att förlänga mandatperioden till, i sådant fall, höstårsmötet i november 2018. Styrelsen får, och kan 
inte, föreslå ledamöter till valberedningen, så det är högsta prioritet att medlemmarna kommer in med 
namnförslag (helst omgående) men senast till årsmötet i februari 2018. 
 
Perstorp har som förslag att vi år 2018 får spela på deras bana för 1500 kr (ersätter vårt tidigare avtal 
om ”tusenkronan”). De som är intresserade av detta kontaktar Perstorps GK. 
 
Styrelsen arbetar för att få in fler medlemmar och greenfeegäster, vi behöver hjälp med att t ex sprida 
information om erbjudande via sociala medier (Facebook) och via ”mun-mot-mun metoden”. Vår bana 
tål regn, har öppet året runt och har fina erbjudanden för den som vill bli medlem eller lösa en 
årsgreenfee för 1500 kr.  
 
 
 



 
 
 
Ann-Eva Åberg redogjorde för medlemsstatus och ekonomi: 
 
2017 förlorade vi 51 medlemmar, varav 25 fullbetalande. Glädjande är att vi via sommar- och 
hösterbjudande fått 67 nya medlemmar. Totalt är vi 319 medlemmar. 
 
Årsgreenfeeköpare har ökat upp till 85 stycken. För att köpa en årsgreenfee har man en annan klubb 
som hemmaklubb (gäller ej om man är greenfeemedlem i hemmaklubben). De som löst årsgreenfee blir 
inte medlemmar i Ljungbyheds GK. 
 
Reducerad greenfee från kl.14.00 har lockat fler gäster till klubben. Minst 100 husvagnar har stått 
uppställda under året, vilket ger klubben 40 kr/natt/ekipage (Ljungbyhed Park erhåller samma belopp). 
Uthyrning av golfbilar har ökat, vilket ger 100-120 kr/uthyrningstillfälle (uthyraren får samma belopp).  
 
Inkomsterna räcker till utgifterna.   
 
Tord Larsson, bankommittén, informerar om att vi har problem med bevattningssystemet. GML och 
bankommittén jobbar vidare med detta. Karl-Olof Lööw poängterar att det är viktigt att ha med detta i 
budgetplanering framöver och om möjligt börja sätta undan pengar till sådant. 
 
Pro. Teddy Meléns jul-och nyårsklapp är 25 % rabatt på lektioner om de köps in innan årsskiftet. 
 
Styrelsen ser fram emot 2018 och att vi med gemensamma krafter ska fortsätta att driva golfklubben 
framåt. ”Det är roligt att spela golf” avslutar Hans Pommer med och det instämmer vi alla i. 
 
Mötets sekreterare 
/Marie Augustsson 
 


