Underlag till årsmöte
Söndagen 10 februari
2019
Klockan 15.00 i Gladan

Förslag till Föredragningslista vid årsmötet med
Araslövs GK den 10 februari 2019
1) Årsmötet öppnas
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
3) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
4) Fastställande av röstlängd för mötet
5) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6) Fastställande av föredragningslista
7) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8) Revisorernas berättelse
9) Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11) Fastställande av
a. Verksamhetsplan 2019
b. Budget 2019
12) Val av
a. Ordförande för en tid av 1 år
b. Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c. Två revisorer för en tid av 1 år
d. Två ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen för en tid av 1 år
13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner finns att behandla.
14) Övriga frågor
15) Årsmötet avslutas
Efter avslutat årsmöte sker prisutdelning, information om nya golfregler samtidigt som
det bjuds på fika.

Verksamhetsberättelse för Araslövs Golfklubb 2018
och verksamhetsplan 2019
Styrelse 2018
Åsa Melkersson
Leo Kristensson
Bengt Svensson
Magnus Ringdahl
Stefan Johansson
Kenth Lindfors
Bertil Yvling

Ordförande
Kassör
Seriespel
Junior- och elit
Medlem
Tävling
Information

Adjungerade till styrelsen
Gustaf Hagen
Max Munther

Araslövs Golfbane AB
Araslövs Golfbane AB

Revisorer
Niklas Abrahamsson
Martin Troedsson
Valberedning
Göran Dandelo
Tommy Thörnqvist
Åsa Melkersson

- Styrelsens representant

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Medlemmar:
Vid verksamhetsårets slut 2018-12-31 hade klubben 1506 medlemmar, vilket innebär
en minskning med 129 st jämfört med föregående år, fördelat enligt nedan
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Seniorer

1416

1535

1521

1410

1394

1355

Juniorer

90

102

91

91

97

105

Summa

1506

1635

1612

1501

1491

1460

ARASLÖV GOLFKLUBB´s VERKSAMHET
Araslöv GK är en idrottsförening vars verksamhet skall tillgodose medlemmarnas
intresse för golfsporten, utgöra en social knutpunkt och bedriva sin verksamhet utan
vinstsyften. Det ankommer på styrelsen och Golfbanebolaget att hantera balansen
mellan olika intressen så att medlemmarnas behov av tillgänglighet till anläggningen
sätts i första hand. Klubben ska bibehålla sin profil som hemvist för ambitiösa golfare
och deras familjer, inte minst barn och ungdomar och där breddverksamheten är en
viktig del. Den naturliga framväxten av duktiga golfare ur medlemsleden skall
uppmuntras och stimulera till att fortsätta med golfen även efter juniortiden.
Medlemmarna ska erbjudas möjlighet till trivsel, utveckling och tävling.
Klubbens verksamhet drivs utifrån fyra ”ben”;





Junior- och elit
Tävling
Seriespel
Medlem

Klubben arbetar tillsammans med Araslövs Golfbanebolag AB för att skapa aktiviteter
för medlemmarna med syfte att ge medlemmarna ett mervärde i att vara medlem hos
Araslöv GK.

Styrelsen vill tacka alla som på något sätt engagerat sig i klubbens
verksamheter under det gångna året!

Åsa Melkersson

JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉ
Vi hade under året 60 juniorer i våra träningsgrupper med Max och Sara som tränare.
Vi startade med gruppträningar i maj och höll på fram till skolornas sommarlov. Under
sommaren hade vi fyra lägerveckor på klubben, två direkt efter midsommar och två
innan skolstart i augusti. Dessa lägerveckor var mycket uppskattade av både
juniorerna och deras föräldrar. Juniorerna utvecklades både i golfspelet och socialt
under året och kamratskapet dem emellan ökade framförallt tack vare dessa
lägerveckor. Vi kunde till exempel se att de har bokade starttider själva för att spela
tillsammans. Därför kommer vi också göra lägerveckor under nästa år för våra
juniorer.
Araslöv ställde upp med ett lag i Matchligan. Laget med fyra spelare (juniorer födda
2002 el senare) per omgång spelade fyra omgångar i gruppspel på olika klubbar. Vi
arrangerade själva en omgång och vi fick stort beröm både för banan och det övriga
arrangemanget. Laget tog sig till gruppfinalen på Barsebäck, tyvärr förlorades
gruppfinalen på sista hålet. Bra kämpat alla som varit med i laget under året!

Verksamhetsplanering 2019
Träningstillfällen kommer att erbjudas kontinuerligt under vår och höst. En Kick off
kommer att genomföras under våren, där aktiviteter för samtliga juniorer erbjuds.
Liksom under 2018 kommer två sommarläger genomföras om två veckor vardera.
Juniorer kommer att delta i matchligan och fler ska uppmuntras att delta i
Rookietouren. Matchligan och Rookietouren genomförs inom ramen för Skånes
golfförbunds verksamhet. Vi ska arrangera en kvaltävling i Teen Tour.

Magnus Ringdahl

TÄVLING
Det var ett bra år för klubbtävlingarna med ett stort deltagarantal.
Vinnarresultaten i tävlingarna låg på en hög nivå, och det intressanta är att
vinnarlagen kom från alla handikappgrupper. Vi hade både låg-, medel- och
höghandikappade som segrare i klubbtävlingarna vilket visar att det många gånger är
dagsformen och samspelet som avgör, och inte vilket handicap man har.
Glädjande var också att vi under året arrangerade en sk nationell damdag där 58
damer kom till spel i 29 lag, och detta är något vi tar med oss till kommande säsong
och planerar att arrangera en ny nationell damdag.
Vi hade under juli/augusti tre stycken rookietävlingar för våra nya golfare, dvs. de
som under föregående år och innevarande år har tagit grönt kort. Tanken med dessa
tävlingar var att deltagarna skulle få prova på att spela under tävlingsförhållande och
på så vis komma in i tävlandet på ett lugnt och stilla sätt.
Tävlingssäsongen 2018 avslutades med Serieslaget, en tävling där vi drog ihop alla
våra serielag på junior-, dam- och herrsidan för att tävla om vilket lag som egentligen
är bäst på Araslöv. Totalt startade 13 lag, (1 juniorlag, 3 damlag och 9 herrlag), vilket
var nästan samtliga våra serielag under 2018.
Segrare blev Herrar 60 Lag 2, som föräras en inteckning i vårt nya vandringspris
vilket kommer att stå på en central plats för allmän beskådning.
Tyvärr var det ett lågt antal för både ”stora” KM som för ålders-KM. En stora nöt att
knäcka inför 2019 är hur vi ska höja deltagarantalet för Klubbmästerskapen, och det
finns några idéer för att få upp antalet deltagare (se mera under
Verksamhetsplanering 2019)
Ett stort tack riktas till personalen i receptionen, vilka hanterar administrationen före
tävlingsstart och även ett stort tack till alla funktionärer som sköter klubbtävlingarna
på ett bra sätt under tävlingsdagarna.
Verksamhetsplanering 2019
Grovplaneringen för tävlingssäsongen 2019 genomfördes rekordtidigt.
Tävlingsprogrammet kommer att innehålla lite favoriter i repris samt lite nya tävlingar
och nya upplägg.
Under 2019 kommer vi att ha singel-, lag- och partävlingar och avslutar tävlingsåret
med Serieslaget, där våra serielag gör upp om vandringspriset om vilket lag som är
klubbens bästa.

Några av kommande nyheter är;
-

-

-

-

Juniorklass införs i ett antal par- och singeltävlingar
Juniorernas egen tävling gör comeback under tävlingsåret
KM i matchspel för juniorer, damer och herrar
Kval spelas som singeltävling där de 8 bästa juniorerna, damerna och
herrarna kvalificerar sig till slutspel som sedan avgörs i matchspelsformat.
Stora KM tidigareläggs och avgörs under 1 dag över 36 hål.
Klubbmästare på junior, dam och herrsidan får förutom titel och pokal även en
egen uppmärkt parkeringsplats fram tills nästa KM avgörs.
Ålders-KM avgörs under augusti månad och spelas över 2 dagar med 18 hål
per dag
Den spelas som 2 tävlingar i 1.
Ålders-KM som scratch från olika tee beroende på åldersklass.
HCP-tävling samtidigt bägge rundorna.
Alla vinnare under årets klubbtävlingar kvalificerar sig till ”Mästarnas Mästare”,
som spelas som en singeltävling. Oavsett om man har vunnit individuellt, i par
eller som lag.

Likt som tidigare år kommer receptionen att hantera scorekort och betalningar innan
tävling och tävlingsledningen sköter sedan resterande under tävlingsdagen.
Vi kommer att samarbeta med restaurangen om att kunna erbjuda dagens lunch till
ett bra pris och som förbokas och betalas i receptionen när man hämtar sitt
scorekort.
Klubbtävlingarna kommer att vara öppna enbart för Araslövs medlemmar, men i paroch lagtävlingar går det att som medlem anmäla sig med en spelare från annan
klubb. Sponsorerna har även rätten att kunna anmäla ett eget par/lag där delar eller
hela laget inte är medlemmar.
Tävlingsprogram 2019
1/5
12/5
26/5
9/6
30/6
25/7
26/7
27/7
10-11/8
25/8
7/9
22/9
28/9

Partävling
Singeltävling
Partävling
Lagtävling
Singeltävling
Partävling
Lagtävling
Partävling
Singeltävling
Partävling
Partävling
Singeltävling
Lagtävling

Kenth Lindfors

Bästboll
Kval till KM matchspel
Irish Greensome
Scramble
KM 36 hål
Bästboll
Scramble
Bästboll
KM Åldersklass 2x18
Irish Greensome
Bästboll
Mästarnas Mästare
Serie(s)laget

Araslövsdagarna 1
Araslövsdagarna 2
Araslövsdagarna 3

Inbjudningstävling
Inbjudningstävling

SERIESPEL
Seriespelsåret 2018 avslutades med tävlingen Serieslaget där Araslövs samtliga
representationslag, allt ifrån ungdomar till herrar 80 tävlade mot varandra.
H60 lag två var de som levererade när det gällde som mest och fick därmed den
första inteckningen i pokalen.
Damer
Araslövs damer ställde under 2018 upp med två lag i Skåneserien Kat1 respektive
Kat2, samt ett lag Damer 60 div2.
Under 2019 kommer Araslöv, utöver ovanstående lag, även representeras av ett lag i
D70.
Araslöv GK kommer att vara arrangör för Kat2 den 12/6 2019.

Herrar
Under 2018 har Araslöv haft 9 lag i åldersklasserna H22-H80 i Skånes Golfförbunds
Seriespel.
H50 och H60 lag 2 vann sina respektive serier och avancerar därmed en division till
2019.
Inför 2019 är 8 lag anmälda i ålderskategorier H50-80.
Fyra lag kommer att ha gemensam dag för hemmamatch den 9/5 och de andra fyra
lagen kommer att ha sin hemmamatch den 5/9. Detta koncept var uppskattat av alla
inblandade under 2018.

Bengt Svensson

MEDLEM
Som vanligt inleddes året med att de sociala grupperna började spela. där Gunnar
som håller i Torsdagsgolfen med Antik- och Semiantik rundorna, med Gunnar i
spetsen var först ut. Därefter drog Tisdagsgolfen, Onsdagsgolfen, Ara Ladys och
Fredagsgolfen igång i en strid ström.
För damerna genomfördes den traditionella vårupptakten i slutet av april. Detta år
användes den nya konferensavdelningen där det bjöds på modevisning av årets
golfkollektion, och informerades om årets diverse aktiviteter.
I oktober gjordes en medlemsresa till Österlens Golfklubb, Lilla Vik, där man började
med lunch och därefter spelades golf med en liten tävling som avslutades med en
prisutdelning.
Verksamhetsplanering 2019
De sociala grupperna fortsätter som tidigare år. För dessa grupper finns en
respektive ansvarig, vilken bokar tider, bestämmer spelformer och förutsättningar.
Den traditionsenliga vårupptakten för damerna genomförs i slutet av april.
Under sommaren kommer särskilda tävlingar för nyblivna golfaren genomföras.
Under hösten kommer en medlemsresa att anordnas till någon närliggande klubb.
Någon form av klubbfest genomförs under hösten.

Stefan Johansson

EKONOMI
Verksamheten har under året genomförts med ett överskott mot budgeterat.
På intäktssidan har juniorerna erhållit mindre i bidrag än budgeterat. Orsaken är att
det nya upplägget med koncentrerad träning vid vår- och sommarläger har medfört
något färre antal träningstillfällen.
Utgifterna har blivit lägre vad gäller medlems- och GIT-avgifter eftersom
medlemsantalet blev lägre än budgeterat.
Juniorverksamhetens kostnader blev något högre än budgeterat. Man gick ända till
finalspel i matchligan och dessutom ordnades lite fler aktiviteter än planerat.
Medlemsresan anordnades som utbyte med Österlens GK vilket reducerade
kostnaderna.
Seriespelskommittén gjorde ett överskott framför allt för att de nya tävlingskläderna
erhölls till en lägre kostnad än budgeterat.
För styrelsen har ”Tack för i år golfen” samt mötesförplägnaden varit mindre
kostsamma än budgeterat.

Leo Kristensson

Valberedningens förslag till årsmötet 2019-02-10.
Styrelsen har under 2018 bestått av:
Vald för år
Ordförande

Åsa Melkersson

2018

Ledamot

Leo Kristensson

2018-19

Ledamot

Kenth Lindfors

2018-19

Ledamot

Magnus Ringdahl

2018-19

Ledamot

Bertil Yvling

2018

Ledamot

Stefan Johansson

2017-18

Ledamot

Bengt Svensson

2017-18

Revisor

Niklas Abrahamsson

2018

Revisor

Martin Troedsson

2018

Förslag till årsmötets beslut
Valberedningen föreslår årsmötet för Araslövs GK att besluta enligt följande för
verksamhetsåret 2019:



att som ordförande för en tid av 1 år (2019) välja Åsa Melkersson.



att som styrelseledamot för en tid av 2 år (2019-20) välja
- Bertil Yvling
- Stefan Johansson
- Bengt Svensson



att som revisorer för en tid av 1 år (2019) välja
- Niklas Abrahamsson
- Martin Troedsson

Valberedningen
/Göran Dandelo

/Tommy Thörnqvist

/Åsa Melkersson
(Styrelsens representant)

