Ljusdals GK - Höstmötet 11/12-2018 Kl. 18:30 utlyst:
16-10 Hemsida
16-10 Facebook
16-10 Mail
9-11 Ljp Klart annons 16 oktober
3-12 Hemsida föredragningslista

Ljusdals GK Höstmöte tisdag 11 december kl 18:30 Golfrestaurangen Välkommen.
Föredragningslista
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•
•
•

•
•

•
•
•

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslistan.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
a/ Enkät.
b/ Mål, handlingsplaner och budget för 2019.
c/ Fastställande av mål/handlingsplaner och budget för 2019.
d/ Fastställande av medlems/spel och greenfee avgifter för 2019
Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
a/ Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
b/ Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c/ Val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelseledamöter ej delta.
d/ Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som ordförande.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

Handlingsplaner juniorer 2019
Golfskola
Fler juniorer i aktiv träning
Erbjuda prova på golf till skolorna/nyanlända
Öka tävlingsintresset på hemmatävling och GH

Mål/handlingsplaner för banan 2019
Vintertäckning av alla greener
Fortsätta förbättra greener
Förbättra tees
Färdigställa greentorvytan
Förbättra bevattning
Förbättra rangen
Påbörja bunkerrenoveringar

Budget 2019 GK/AB Intäkter
Arrenden
Årsavgifter /spelavgifter
Greenfee/uthyrning
Försäljning shop/range/lektioner
Sponsorintäkter
Tävlingsintäkter
Juniorer/övriga intäkter/bidrag
Summa
Budget 2019 GK/AB Kostnader
Fastigheter/underhåll
Banan skötsel/leasing maskiner
Inköp shop/range
Tävlingskostnader
Avgifter SGF/GHGDF
Personalkostnader
Avskrivningar/räntekostnader
Räntekostnader
Juniorer/Golfskola/Serielag
Övriga kostnader
Summa

Avgifter nya medlemmar 2019
År 1 Nybörjarkurs
År 2 Medlem/Spelavgift
År 3 Medlem/Spelavgift
År 3 måste medlem köpa spelrätt

120 000:1 500 000:580 000:1 200 000:690 000:790 000:190 000:5 070 000:-

400 000:800 000:660 000:420 000:145 000:1 700 000:350 000:170 000:50 000:375 000:5 070 000:-

2000:3200:4200:3000:-

Årsavgifter 2019
Juniorer 0-12 år
Juniorer 13-21 (700/600:-)
Seniorer
(1300/2900:-)
Studerande CSN
GF medlem
Greenfee
GF medlem (ej kommun)
Greenfee ordinarie
Non residens (1300/1900:-)

400:1.300:4.200:- (4100)
2.000:900:300:500:400:3.200:-(3100)

Priser greenfee 2019 (alla dagar)
Lågsäsong – 19 juni
Högsäsong 20 Juni - framåt
Juniorer
9 hål greenfee

300:400:150:-/200:200:-/250:-

Ann-Marie Eriksson arv
Redovisas på skärm

Övergång revers till spelrätt
Säsongen 2012 började Ljusdals Golfklubbs resa – från revers till spelrätt!
Under dessa år har vi haft flytande övergång dvs, man har som medlem själv valt om man vill konvertera sin
revers till spelrätt.
Till dags dato har 353 medlemmar gått över till spelrätt. Du som nu får detta brev tillhör en skara om 200
personers/medlemmar som ligger kvar med revers.
Om du med revers (5000) väljer att konvertera så erhåller du två spelrätter à nominellt värde om 3000: -/st.
Vad innebär det för Ljusdals GK att flera övergår till spelrätt?
Styrelsen kan arbeta mer långsiktigt och därmed trygga klubben framtid. Vi kan avsätta medel för framtida
investeringar samt fortsätta att hålla en hög servicegrad och kvalitet på anläggningen.
Klubbens skulder till medlemmar på ca 800 000:- försvinner successivt och därigenom stärks klubbens eget
kapital och framtida lånemöjligheter för investeringar.
Tag kontakt med kansli för hantering av just Din revers!
0651-168 83
kansli@golfiljusdal.nu
Styrelsen

Golflotteri 2019
Pris 1200 kr/år
Ringen har 200 lotter då blir intäkten 240000 kr.
Vi delar ut i vinst 10 x 8000 kr och 2 x 20000 kr totalt 120000 kr
Vinst för klubben 120000 kr
Du kan få faktura på belopp 1200 kr/år eller autogiro 100 kr månaden
Du får välja nr mellan 1-200
Dragning en gång i månaden, vinnare syns på hemsida/facebook

