
 

 

 

HÖSTMÖTE 

2018-10-16 

 

 

Den formella delen:  

 

Förslag till föredragningslista för höstmötet. 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall 

justera mötesprotokollet. 

7. Fastställande av Verksamhetsplan, resultat-, balans- och investeringsbudget 

för kommande verksamhets- och räkenskapsåret 2019 samt fastställande av 

medlemsavgifter. 

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

9. Övriga frågor. 

10.Mötets avslutande. 

 

Den fria delen: 

 

Kort information om läget, vad som händer och vad som planeras, frågor och 

diskussioner. 

 

● Klubben i stort - Peter Jobark/Styrelsen 

● Banan - Börge Helgeson 

● Vår PRO - Peter Wendel 

● Restaurangen - Tony Nilsson 

● Prisutdelning KM - Peter Jobark 

● Stipendieutdelning - Bengt Wendel 
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Budget 2019 
På grund av styrelsens höga belastning och avsaknaden av en kassör under 2018 

kommer budgeten för 2019 att presenteras på höstmötet den 16 oktober. Den är därför 

inte bifogad i detta dokument. 

Säsongen 2018 
Under 2018 har vår bemanning i stort sett varit samma som under 2017 bortsett från att 

vi i oktober månad har valt att helt stänga receptionen med hänvisning till kansliet en 

trappa upp då det är bemannat.  

 

Klubbens mycket ansträngda ekonomi gör att styrelsen har fått spara pengar där det är 

möjligt. Efter de resurser, de ekonomiska förutsättningar som råder och det krävande 

vädret under säsongen 2018, är vi ändå stolta över att kunnat erbjuda en bana med hög 

kvalitet och en tillgänglighet i klubbhuset med god service.  

 

Vår kanslichef Rebecca Sörensen har gått hem på föräldraledighet och Anna Sahlback, 

Vice Ordförande i klubben, kommer under senhöst och vinter ta över som tf kanslichef 

för att se till att verksamheten fungerar även när Rebecca är borta. Vi hoppas att 

Rebecca är tillbaka helt eller delvis redan under nästa säsong som planerat. 

 

Vi vill poängtera att det är EN MYCKET BEGRÄNSAD skara människor som sliter för att 

klubben ska fungera. Vi behöver bli fler som hjälper till, med smått som stort.  

 

Speciellt tack till de ideella hjältar som under året dragit stora lass. Vi vet vilka ni är och 

styrelsen hoppas att ni känner er sedda och uppskattade. 

 

Mer information om händelser i våra olika verksamheter och kommittéer under 2018 

finner ni längre ner i detta dokument. 

Säsongen 2019 
Vi har ambitionen att fortsätta det gemenskapsarbete som påbörjades 2018, även under 

2019. Vi har försökt att lyfta känslan i klubben genom vår närvaro i sociala medier och 

på olika typer av events som vi gjort lite “festligare”. Dessa har varit väldigt 

uppskattade. Gemenskapskänslan är viktig eftersom den gör att vi kan behålla befintliga 

medlemmar. Vi söker nya ideella krafter som vill jobba med events, fester, träffar och 

aktiviteter som får våra nya och gamla medlemmar att trivas på klubben. 

 

För att rekrytera nya medlemmar är ambitionen att vi under 2019 ska jobba mer med 

marknadsföring än vad klubben tidigare gjort. Vi har gjort ett stort arbete med att se 

över våra medlemskap. Dessa är nu justerade inför 2019 där vi både sänker och höjer 

vissa delar för att bli mer konkurrenskraftiga. Vi måste börja sälja våra medlemskap mer 

aktivt. Det kommer också att resultera i ökat antal gäster.  

 

Banan har högsta prioritet och arbetet kommer att fortsätta med möjliga renoveringar 

och förbättringar av våra byggnader. 
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Åtgärder och aktiviteter som planeras 
Det som är unikt för Stora Lundby GK är att vi äger våra fastigheter och all mark banan 

ligger på. I detta finns ett stort ekonomiskt värde och det ska vi givetvis utnyttja.  

Under sommaren har ett stort arbete gjorts med att fundera, rita, anlita arkitekt via våra 

kontakter, skapa ett gediget material som tydligt förklarar våra planer och slutligen 

skicka in ansökan om dispens för landskapsskydd vad gäller avstyckning av två stycken 

tomter till Länsstyrelsen - med en handläggningstid på ca 6 månader. Om vi lyckas sälja 

dessa tomter under 2019 kan vi öka vår skrala kassa med uppskattningsvis ca 1,5-2 

miljoner och på så sätt få en buffert samt möjlighet investera i nya projekt för att säkra 

intäkter kommande år.  

 

Arbetet som beskrivs ovan kräver givetvis ett nära samarbete med både bank och 

kommun. 

 

Får vi loss pengar från försäljningen kan vi börja ombyggnaden till ett bättre och mer 

attraktivt träningsområde som kan nyttjas såväl sommar som vinter. Planer för hur det 

ska se ut kommer vi kunna presentera under 2019.  

 

För att höja värdet av vårt område vill vi dessutom att kommunens skolor får möjlighet 

till utföra viss undervisning utomhus på vår golfbana. Vi planerar iordningställa 

uteklassrum med stockeld och vindskydd vid området till höger om infarten och mot 

träningsområdet. Vi tror att att sådana här projekt gör oss till en mer attraktiv 

samarbetspartner i kommunens ögon. Skolbarnen får upp ögonen för golfen som sport 

och sysselsättning. 

 

Likaså vill vi utöka vår service om det kommer snö. Spårdragningen är uppskattad och 

här ska vi bland annat, mot betalning, kunna erbjuda bastu med klädombyte. Om det är 

någon som har längdskidor liggandes hemma, som inte används, så får ni gärna skänka 

dessa till klubben då vi kan hyra ut skidor till sugna åkare som inte köpt egna. 

 

Kontakta kanslichef@storalundbygk.se om du är intresserad av att hjälpa till i klubben 

eller har frågor/funderingar om verksamheten som kan gagna vår utveckling. 

Sammanfattning 2018 

Banan 
Trots en mycket ansträngd ekonomi har ett antal nödvändiga investeringar och 

renoveringar gjorts under våren och säsongen. Dessa aktiviteter hamnade utanför 

budget för driften av banan. 

 

Bevattningsanläggningens styrsystem är numer utbytt och fungerar tillfredsställande. 

2018 års torka ställde mycket stora krav på banpersonalen, även nattetid, varför vi 

fattade beslutet att investera i en ny bevattningsanläggning. Även anläggningens 

sprinklers fortsätter vi att byta ut. Snart är samtliga sprinklers bytta. 

 

En ny greenklippare är införskaffad då den förra inte alltid fungerade och därmed krävde 

mycket tid till underhåll, tid som nu istället kan läggas på banan. 
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Ett omfattande arbete genomfördes också för att finna orsaken till det åratals ständigt 

vattensjuka området till vänster om fairway på hål 14. Ideella krafter såg till det inte 

längre är sankmark där med hjälp av en inlånad grävmaskin, dränering och en ny brunn. 

Arbeten genomfördes också för att dränera mellan hål 14 och hål 15, men det har inte 

lyckats. Vi gör nya försök senare. 

 

LPE dikade om efter vägen och lade dränering i kulvert som ska minska vattenmängden 

ut på banan. En av två stycken bevattningspumpar i pumphuset fick bytas ut efter 

totalhaveri. 

 

Ny tvätt för golfbilar och klubbor har byggts vid drivingrangen. Vi kommer under 2019 

med hjälp av våra ideella hjältar ha ansvariga för tvätt av golfbilarna. 

 

Vi har en ambition att dränera och byta sand i våra bunkrar, men vi kommer sannolikt 

bara klara av 4-8 bunkrar/år. Vi har totalt 63 stycken. 

 

Vi ska fortsätta hålla finishen på banan på en nivå som är hög nog för att tillgodose 

medlemmar och gäster. Under 2018 har vi haft övervägande positiv respons vad gäller 

kvaliteten på vår bana. Inför säsongen 2019 kommer vi dock se över klipphöjden på 

semiruffen; om vi ska sänka den lite för att det ska gå lättare att se bollen samt bli lite 

lättare att slå från den.  

 

Arbetet med högruffarna kommer att vara samma som under 2018 (minst 2 

klippningar). Arbetet med att förbättra korthålsbanan kommer att fortsätta. 

 

Under våren 2019 kommer vi att byta banchef då Börge Helgeson når pensionsålder och 

Fredrik Svedehag tar över. Börge kommer dock att arbeta kvar på golfklubben, men som 

deltidsanställd. 

Miljö 
Fredrik Svedehag arbetar vidare med att vi ska ligga på hög nivå angående miljöarbetet. 

Vi samverkar med Lerums kommun där vi visar att vi kan använda gödsel och andra 

metoder utan konstgödsling med kemikalier. Det har nu gått mer än 2 år sedan vi 

använde någon form av bekämpningsmedel vilket är unikt. Även arbetet ihop med 

Botaniska analysgruppen kommer fortsätta. 

Byggnader 
I vintras frös värmeanläggningen till huvudbyggnaden och arbetet med att finna den 

frysta delen samt isolera mot kylan gjordes på ganska kort tid men restaurangen, 

kansliet samt hyresgäster fick ändå ett par dygn med kyla i lokalerna. 

 

Kylskåp och frys gick sönder under den kalla mars-månaden och fick renoveras. 

 

Nu under oktober/november månad 2018 kommer det grävas för indragning av fiber till 

fastigheten. Denna är subventionerad av staten och ska dessutom bekostas till hälften 

med sponsorpengar.  
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Omdränering har gjorts runt annexet för att få bort vattensamlingarna. Många av er har 

säkert sett att vi öppnat taket i vagnförrådet. Det beror på en avloppsläcka som vi under 

hösten börjat åtgärda. Bägge badrummen i de två lägenheterna måste därför byggas 

om. 

 

Parkeringen på utsidan av huvudbyggnaden har fått ny asfalt i de gamla potthålen, 

också denna sponsrad. 

 

Klubbhuset har med hjälp av en av våra sponsorer fått ny färg mot parkeringen och 

banan. 

 

Insatsstyrkan kommer att vara lika viktig 2019 som tidigare år och vi tar gärna emot 

förslag om hur vi kan få fler att ansluta till detta gäng som gör ett riktigt bra arbete, ett 

stort tack till de som varit aktiva där i år! 

Information från damkommittén: 
Säsongen startades upp med vårmöte den 4 april där syftet var att träffas, äta en bit 

mat tillsammans och gå igenom kommande golfår. Det kom ca. 30 damer till mötet och 

vi hade en mycket trevlig kväll där även vi hade en gäst som berättade om Yoga och 

golf.  

 

Damkommittén består av: Pia Rundlöf, Britt Vidlund, Susanne Hernvall, Connie 

Andersson, Ulla-Britt Dahlgren, Ulla-Britt Wiman och Barbro Sörensen. 

 

Vi har träffats ungefär en gång i månaden för att lägga en grund till verksamheten och 

för att planera aktiviteter för säsongen 2018.  

 

Vi har fortsatt med vår torsdagsgolf där vi endast spelat på eftermiddag/kväll. Under 

säsongen har vi ökat antalet deltagare och många nya spelare har deltagit. Vi har spelat 

över 9-hål där varje månad har olika tävlingsledare. Månadsavslutningen har vid ett par 

tillfällen varit på korthålsbanan där tävlingsformen kallats för ”Dubbelchansen”. Vid 

dessa tillfällen har ytterligare spelare dykt upp som inte medverkat på ordinarie 

torsdagar vilket har varit mycket uppskattat. Månadsavslutningen avslutas alltid med 

prisutdelning och fika. 

 

Under våren arrangerades även Yoga träning vid 4 tillfällen på klubben, det var fulla 

grupper och mycket uppskattat. Även på Peters damträning har grupperna varit fulla. 

 

Damdagen blev även i år ett trevligt och uppskattat arrangemang och hälften av alla 

deltagare som var med var greenfeegäster, totalt var det 58 deltagare. Feedbacken från 

alla var att det var mycket bra ordnat.  

 

Den 14 maj var det Regelvandring med Timo och Gunilla, den var lika uppskattad i år 

också.  

 

Hemlig resa, denna gång fick vi inte ett lika bra gensvar på deltagande endast 10 

personer anslöt till resan som bar av till Herrljunga golfklubb, arrangemanget var lyckat 

för de som deltog. Resan gick av stapeln den 14: de september.  
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Den 31 oktober stänger vi säsongen med ett höstmöte nere på klubben. Vi kommer att 

fika och diskutera igenom säsongen om vad som varit bra och som kan bli bättre samt 

ha prisutdelning av Birdeligan. 

 

Vi i damkommittén ser fram emot 2019 års golfsäsong.  

Information från Elit- och Juniorkommittén: 
Juniorkommittén består idag utav Petri Ryynänen, Henrik Bäckevall, Niklas Uddgren, 

Conny Tapper och Roland Karlsson. 

 

2018 har återigen varit en framgångsrik säsong för våra juniorer med bra placeringar i 

div tävlingar. Vi kröner även säsongen med vinst och en monsterpokal i Göteborgs 

Golfcup 2018.  

 

Våra juniorer har på sedvanligt vis varit iväg på träningsläger i Halmstad med Peter och 

delar utav kommittén. Där har vi fått ihop ett gott härligt gäng som förmodligen bäddade 

för vår framgång i Göteborgs Golfcup. 

 

Vår populära Golfkul-grupp för de minsta är återigen fullbokad, nu med två grupper. 

Dessa små hoppas vi få se i de vanliga träningsgrupperna inom kort. Juniorer är väldigt 

viktiga för en golfklubb då en junior ofta genererar i en ny medlem såsom förälder eller 

kompis. Det finns många exempel på detta under säsong 2017-2018. Vi hoppas den 

utvecklingen fortsätter under 2019 och vidare. Våra juniorer gör fin reklam för vår klubb 

 

Stöd juniorerna genom att köpa bagbrickan som räcker 2018-2019 för 300 kr! (Nej, det 

är inte läge att pruta än.) 

 

//Juniorkommittén Stora Lundby GK 

Information från marknadskommittén: 
Företagsgruppen har under 2018 bytt namn till marknadskommittén och ändrats i sin 

konstellation. Vi har blivit betydligt färre men ändå arbetat med sponsorer, lokala 

företag till prisbord och mer övergripande med marknadsföringsåtgärder som sociala 

medier, hemsidan och events som sponsordagen och avslutningsgolfen 

(funktionärsgolfen). 

 

Marknadskommittén består just nu av Anna Sahlback och Jeff Sörensen. Vi har många 

bra förslag inför 2019 för att förhoppningsvis ytterligare öka våra merintäkter. Under 

2019 vill vi även separera våra sponsorer, som bidrar med rena kontanter från de 

sponsorer som byter tjänster med oss eller använder sitt företag som ett sätt att 

finansiera sin golf. Dessa ser vi som företagsmedlemmar och även de är viktiga, men 

sponsormässigt behöver vi särskilja dem för att bättre kunna ta hand om varje enskilt 

företag på det sätt som de bäst förtjänar. 

 

Vi behöver bli betydligt fler i denna grupp för att kunna stärka golfklubbens position. Hör 

av dig till kanslichef@storalundbygk.se om du vill hjälpa till!  
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Information från Regel‐ och Utbildningskommittén: 
Vårt mål är att medlemmars kunskap om golfregler, vett och etikett, samt säkerhet och 

tempo på banan, gör spelet på vår bana till en positiv och angenäm upplevelse. Detta 

bidrar till Stora Lundby Golfklubb blir en av de attraktivaste klubbar i distriktet och 

underlättar rekrytering av nya medlemmar. 

 

Vi vill: 

● höja den idrottsliga standarden på våra medlemmar och klubben 

● ha ett gediget och varierat utbud av utbildningar  

● bidra till att göra spelet på vår bana till en rolig och positiv upplevelse 

 

Vi skall: 

● utbilda våra medlemmar och alla våra spelare i olika seriesammanhang i det nya 

regelsystemet 

● planera och genomföra riktade utbildningar för olika kommittéers behov bistå 

tävlingsledarna med regelkompetens 

● revidera lokala regler och regelbundet kontrollera banmarkeringar  

● rekrytera nya domare och utbilda dem via GGF och SISU 

● arbeta aktivt för att öka medvetenheten om speltempo och ”Säker Golf” 

 

Regel- och utbildningskommittén samarbetar med klubbens styrelse, pro och övriga 

kommittéer för att nå dessa mål. Regel- och utbildningskommitténs verksamhet utgår 

från vår utbildningsplan som revideras årligen. 

 

Information från Trädgårdsgruppen: 
Utöver röjardagar på våren så har vi utfört plantering och rensningsarbete vid hittills 7 

olika tillfällen. Vi träffas inte alla gånger tillsammans men varje individ har sitt 

ansvarsområde som skall utföras under bestämda veckor. Detta tycker vi fungerar 

utmärkt och uppenbart många andra för vi får ganska ofta höra att det ser fint ut och 

inbjudande från både gäster och medlemmar.  

 

I skrivande stund så fortsätter vi vårt arbete nästa säsong men saknar en medarbetare 

som vi hoppas är besatt till dess.  

 

Hans Nilsson sammankallande. 
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Information från Oldtimerskommittén: 
 

Stora Lundby Oldtimers Verksamhetsplan för 2019 

Oldtimerssektionen är till för damer från 50 år och herrar från 55 år och erbjuder 

medlemmarna ett allsidigt och varierat utbud av motions- och tävlingsspel samt 

arrangerar resor och golfutbyte med andra klubbar. 

 

Vinterträning: Startup träning kommer att erbjudas av vår Pro Peter Wendel. 

 

Vårmöte och höstmöte: Vårmötet kommer att hållas i mars-april. Höstmötet kommer 

att hållas 23 oktober. Exakt datum för vårmötet kommer på anslagstavlan och på 

klubbens hemsida, www.storalundbygk.se 

 

Tisdagstävlingarna: Kommer att starta i mitten av april. Spelprogrammet kommer att 

finnas på oldtimers anslagstavla och på klubbens hemsida, under ”Oldtimers” – länken 

”Tisdagsspel”. 

 

Utbytesspel: Kommer att ske med Lerjedalens GK och Partille GK. 

 

Banbyte: Med Torslanda GK. 

 

Resor: Som vanligt kommer ett antal resor att genomföras. Damerna brukar ha en 2-3 

dagars resa. Herrarna, i Kaj Forsbergs regi, åker på en 4 dagars resa till Hällevik i maj. 

Den årliga höstresan med damer och herrar kommer att bli av i slutet av augusti. 

 

Golfträning: Du som ytterligare vill förbättra din golfteknik anmäler dig till vår PRO. Läs 

mer om kurser under ”PRO” på klubbens hemsida www.storalundbygk.se. 
 

Glöm inte att läsa under ”Kommittéer / Oldtimers” på klubbens hemsida om vad som 

händer inom klubben. Vi ser som vanligt fram emot en aktiv och bra golfsäsong i god 

anda och gott kamratskap. 

Information från Tävlingskommittén: 
Tävlingskommittén 2018 har bestått av Ralf Danielsson, ordförande, och därutöver 

Johan Ekdahl, Jenny Källberg/Rebecca Sörensen, Per Lundgren och Anders 

Wendel.  

 

Tävlingskommittén har sett som sin uppgift att ge klubbens medlemmar möjlighet att 

kunna tävla under trivsamma former genom att bl a uppmuntra till spel i olika 

spelformer där olika åldersgrupper möts liksom damer och herrar. 

 

Under året har 23 tävlingar (19 f å) spelats på 18-hålsbanan och 2 på korthålsbanan. 

Utöver dessa av TK utlagda tävlingar har Seniorerna spelat på tisdagar, onsdagsgolfare 

på, ja just det, onsdagar, damer på torsdagar och våra sju lag i seriespel har haft en 

hemmamatch var med fem lag utifrån som gäster. 

 

KM spelades andra helgen i augusti och följande mästare korades:  

Herr: Michael Noréen  

H 30: Jonas Claesson  
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H 40: Johan Ekdahl  

H 50: Per Aronsson  

H 60: Birger Holst  

H 70: Inge Nilsson 

H 75: Ralf Danielsson  

Pojkjunior: Marcus Alenvret 

Nettoklass herrar: Jonas Claesson 

  

Våra kunniga och engagerade banpersonal har som vanligt sett till att fairways och 

greener varit av högsta kvalitet. 

 

Många medlemmar har förtjänstfullt ställt upp som tävlingsledare och i gott 

samarbete och med proffsigt stöd av vår personal i receptionen har tävlingarna 

kunnat genomföras till allas belåtenhet. 

 

Stort tack för era insatser! 

 

Information från H60 div 4: 
Göteborg seriespel H60 seniorer div 4 2018. 

 

Sammandrag, av vårt seriespel i GGF regi… upptakten gick på Kungälv Kode Gk den 

15/4. 

 

Vi spelar 6 omgångar på olika klubbar i distriktet. I år har det varit 12 spelare från St 

Lundby Gk i åldersgrupperna H60/H70/H75 som gjorde det møjligt att delta med fullt lag 

i alla omgångarna (4 spelare). 

 

Vi har…. 

Kommit 1:a vid två tillfällen 

Kommit 2:a vid tre tillfällen 

Kommit 3:a vid ett tillfälle. 

 

Laget vann på Sisjøn Gk. 

Laget vann på St Lundby Gk. 

Engagemang på St Lundby Gk med starter och Tävlingspersonal føll väl ut. 

Infør sista omgången var vi i ledning men tyvärr tappade vi ledningen till hemmaklubben 

Albatross Gk. 

 

Både seriesegrare och serie 2 an går upp till div 3. 

Ni som representerade St Lundby Gk. Ett stort tack till er som spelade, var starter och 

TK ansvariga. 

//Coach jeff 
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