1. Kallelse och föredragningslista
Kallelse till höstmöte
Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie
höstmöte, torsdag den 29 oktober kl. 19.00
i klubbhuset Lysegårdens GK.
På grund av rådande situation (Covid-19) är det max 50 deltagare,
och föranmälan krävs via Min golf-tävling, som gäller.
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Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte
ordföranden skall justera protokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och
budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
• Verksamhetsplan
• Medlemmarnas avgifter
• Budget
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Övriga frågor samt avslutning

2. Verksamhetsplan 2021
Allmänt
Säsongen 2021 skall Lysegårdens GK jobba aktivt med att vara en
bra golfklubb att vara medlem i och där man som medlem känner sig
välkommen till den härliga gemenskapen som ﬁnns på klubben. Som
golfklubb skall vi aktivt jobba med att försöka bibehålla den positiva
utvecklingen av mer golfspel som vi sett under 2020 i Golfsverige .
Vi kommer göra detta genom att erbjuda ﬂertalet olika aktiviteter
som passar alla olika medlemmars önskemål. Golfklubben skall även
fortsätta jobba med att ha en ekonomi i balans. 2021 är första året
där golfklubben till fullo äger anläggningen under hela säsongen.
Under 2021 skall även fokus ligga på att fortsätta utveckla vårt
föreningsråd som ett ökat samarbete mellan våra olika kommittér i
klubben.
Som medlemsförening är vi i behov av att hitta ideella som är villiga
att hjälpa till och där klubben hela tiden skall undersöka olika
lösningar för att utveckla detta område. Vi skall även fortsätta att
utveckla vårt samarbete med Balance Golf och Sweetspot.
Ekonomi
Budgeten för 2021 är i balans med ett litet överskott. Planen för
maskinleasing fortsätter. Under 2021 är det många maskiner som
skall bytas ut. Det gäller bland annan fairway- och greenklippare.
Personal
Personalsituationen i nuläget är stabil.
Målsättningen är att vi skall ha en hög service i kansli till medlemmar
och gäster under högsäsong, samt den bemanning som krävs för att
banan skall hålla en hög nivå.

Anläggningen
Banan skall även fortsättningsvis upplevas som rolig att spela.
Detta ska ske genom att fortsätta arbetet med “Roligare Golf”.
Anläggningsplanen, som är ett levande dokument, ligger till grund för
detta arbetet.
Att åtgärda avloppet har högsta prioritet 2021.
Ett nytt teesystem för samtliga 27-hål står på agendan.
Nytt pooldäck och uppfräschning vid poolområdet.
Trädvårdsplan upprättad och påbörjas 2021.

Föreningsrådet
Arbetet skall utvecklas och ﬂer samarbeten mellan kommittéerna är
ett måste för att lyckas. Arbetet skall drivas av utsedd person från
styrelsen.
●

●

●

Föreningsrådet ska formulera övergripande idéer för
klubbens föreningsverksamhet genom att utarbeta
gemensamma och långsiktiga mål
Rådet ersätter inte de beﬁntliga kommittéerna, utan skapar
en ny arena där samarbetet mellan kommittéerna ska bidra
till att utveckla och förbättra föreningens verksamheter.
Föreningsrådet ska verka för en bred förankring i
kommittéerna, såväl som bland medlemmarna om vilka
visioner vi som klubb bör ha och hur dessa ska uppnås.
Målsättningen är att utveckla Lysegårdsandan som
genomsyrar all verksamhet.

Tävling
Under året står klubben inför en utmaning då vi tyvärr förlorade en
eldsjäl under föregående säsong. Golfklubben måste jobba med att
hitta en organisation som driver klubbens tävlingar framåt och där
alla olika kommittér kommer få ta ökat ansvar att bedriva sina "egna"
tävlingar under 2021. Antalet klubbtävlingar som kommer
genomföras beror till stor del på hur det ser ut med sponsorer till
tävlingarna samt hur vi lyckas få ideella som hjälper till med att
arrangera dessa. Lysegårdsveckan planeras som vanligt att
genomföras under V30. Klubbmästerskapet kommer fortsätta i
samma koncept och förhoppningen är att det skall bli ännu ﬂer
deltagare.

Herr
Herrsektionen jobbar med att fortsätta bedriva onsdagsgolf och där
behöver vi hitta någon som tar ansvar för administrationen och planering
av upplägg för detta framöver, tillsammans med ev sponsorer och
restaurang.
Senior
Som golfklubb ser vi positivt på att fortsätta ha representationslag i
GGF:s seriespel för seniorer. De aktuella lagen är D60, H22, H40, H50,
H60, H70 och H75. Golfklubben behöver en ansvarig person för
seniorverksamheten som fortsätter att utveckla sammanhållning och
gemenskap mellan lagen.
Regel och handicap
Hålla markeringarna på banan uppdaterade, uppdatera de lokala
reglerna, medverka i hcp/regelträffar, svara på hcp frågor.

Juniorkommittén
JK:s mål för kommande säsong är erbjuda välplanerade
gruppträningar med individanpassade inslag så att varje junior ges
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vi vill utveckla vår året
runt-träning till två träningar/vecka under lågsäsong. Fortsätta den
positiva utvecklingen med att få ﬂer juniorer som deltar i klubbens
juniorverksamhet.
Organisera och genomföra den mycket uppskattade torsdagstouren
även säsongen 2021.

Medlemskommittén
Vårt och klubbens mål är att "Lysegårdens GK- en mötesplats för
Roligare Golf", där medlemskommittén ska bidra till att stärka
klubbkänslan. Under 2020 har fokus varit på att ta hand om nya
medlemmar som har gått nybörjarkurs hos våra tränare. Detta har
varit populärt och bidrar till att stärka klubbkänslan. Vi kommer
fortsätta att fokusera på detta även under 2021. Det innebär att vi
kommer hjälpa till med att gå fadderrundor, för de som behöver hjälp
med detta. Vi kommer ibland delta och informera om klubben, då
våra tränare har utbildning för de nya medlemmarna. Samt slutligen
arrangera några gemensamma speltillfällen på 9-hålsbanan, där de
nya medlemmarna får spela med "gamla" medlemmar.

Damkommittén
Vi planerar att 2021 återigen bjuda in alla damer till ett uppstartsmöte
där de bjuds på ﬁka och får information om damkommittén och dess
tävlingar samt ev ha någon form av aktivitet. (Planerad datum 12 april.)
Nytt för 2020 var Kort o Kul, som lockade till sig några nya damer. Under
2021 kommer vi fortsätta med Kort o Kul , men troligtvis i annan form. Vi
har planer på att lotta dessa bollar fritt och varva olika tävlingsformer
med rent sällskapsspel. Tanken är att försöka fånga upp de som inte vill
tävla men ändå men ändå vill vara med i ett socialt sammanhang.
Mångolfen kommer köras på samma sätt som tidigare. Inbjudan går ut
via bokat där man väljer starttid och bokning sker i GIT.
Vi räknar med att kunna köra Kungälvs Pokalen och Ladies Invitation
2021. Dessa tävlingar blev tyvärr inställda 2020 p g a Covid19.
Det ﬁnns även önskemål om att starta ett D60-lag och köra seriespel.

Veterankommittén
Under 2020 ställdes vårsäsongen in och under hösten har
deltagandet minskat rejält på våra tisdagstävlingar pga
coronapandemin. Vi hoppas att 2021 blir ett mer normalt år vad
gäller deltagandet. Någon aktiv kampanj för att öka antalet kommer
inte att genomföras.
Matchspelscupen Anders Memorial kommer att genomföras även
under 2021.
Under 2021 räknar vi med oförändrat spelutbyte med Stenungsunds
GK, Gullbringa GCC, Ale GK och Tjörns GK.
HCP-serien oss klubbar emellan ställdes in 2020 men 2021 räknar vi
med att delta med ett herrlag H60+.
Veterankommittén kommer att under 2021 driva
tävlingsverksamheten på samma sätt som under hösten 2020 dvs
enbart digital scorekortshantering och resultatrapportering.
Under höst och vår deltar ett ﬂertal av veteranerna i underhålls- och
förbättringsarbete av anläggningen. Avsikten är att fortsätta med
detta under hösten/våren 2020/2021. De organiserade
vinteraktiviteterna bangolf och simulatorspel kombinerat med
träning kommer att fortsätta under vintern 2020/2021.

Paragolfkommittén
Byter namn från Handi- till Paragolf. Kommittén har som huvuduppgift
att tillvarata rättigheter för personer med funktionsvariationer på
golfanläggningen. Vi kommer att fortsätta erbjuda träning för
medlemmar med funktionsvariationer. Detta kommer att ske under hela
säsongen. Under högsäsong erbjuds spel via veteran 9:an.
Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med olika skolor för barn med
funktionsvariationer.

Forsbohl Golf Academy med Balance Golf
Verksamheten på Lysegårdens Golfklubb kommer under 2021 att ha
sex fokusområden där målet är personlig utveckling för alla golfarna
och medlemmar.
Juniorverksamheten - Vi har blivit ﬂer tränande juniorer under 2020
men vi skall fortsätta att rekrytera via beﬁntliga juniorer, Golf i
skolan, Golffritids och Projekt X. Vi kommer att jobba för att få igång
ett juniorelitlag och på sikt ett elitlag så våra juniorer har förebilder
att se upp till.
Vi kommer att fortsätta att lägga kraft på att få igång unga golfare i
åldern 4-9 år och vi skall arbeta efter Balance Golfs motivationsproﬁl
och SGF´s Golfäventyret.

Allmänna kurser - Balance Golf
där målet är att ﬂer skall gå våra
olika kurser. Fler skall teckna sig
för "FGA året runt träning"
2020/2021 där fokus blir mer mot
spelet golf och coaching på
golfbanan.

Paragolf - Hjälpa alla med olika typer av funktionsvariationer att
fortsätta spela golf efter sina förutsättningar och på så sätt tycka golfen
blir roligare.
Nya Golfare - Utveckla konceptet för att ta grönt kort. Fortsätta erbjuda
Vägen till 54 och ta hand om våra nya golfare.
Klubbverksamheten - Vara en aktiv partner för att vara med och
utveckla klubbverksamheten mot Roligare Golf.
Ambassadör - Vara en person som syns på och runt golfklubben. Vara en
resurs mot våra partners vid olika företags- och klubbaktiviteter.

3. Medlemmarnas avgifter
Förslaget innebär att årsavgiften höjs med 100-200kr.
Motivet till höjningen är ökade kostnader gällande personal och drift. I medlemmarnas avgifter ingår: medlemsavgift och spelavgift.
Kampanjmedlemskapen höjs med 200-300kr.
Det införs även bokningsrestriktioner i kategorierna Studerande och 22-39 år gällande prime time-tider samt antal samtidiga bokningar.
Medlemskap
Diamant
Premium
Vardags
9-håls
Mini
Junior 17-21
Junior 11-16
Junior 0-10
Passiva
Maximal familjeavgift

2020
6595kr
5595kr
4195kr
2195kr
2100kr
1500kr
900kr
740kr
15000kr

2021
8995kr
6795kr
5795kr
4295kr
2295kr
2200kr
1600kr
1000kr
740kr
15500kr

Bollar
Fria
1280
960
480
224

Gästrabatt
40%, 40%
20%, 20%
15%, 15%
5%, 20%
0%, 10%
10%, 10%
10%, 10%
10%, 10%

Övrigt
Inga restriktioner
Max 3 samtidiga bokningar
Max 2 samtidiga bokningar
Inga restriktioner
Inga restriktioner
Max 3 samtidiga bokningar
Max 3 samtidiga bokningar
Max 3 samtidiga bokningar

Tävlingsjuniorer 2560 bollar, Juniorer i övrig träning 1280 bollar, övriga juniorer inga bollar.
Kampanjmedlemskap
Prova på år 2
Prova på
22-39år
22-29år
Studerande
Nya Golfare

4695kr
4695kr
3695kr
2695kr
2200kr

4995kr
4995kr
3995kr
3995kr
2995kr
2400kr

960
0
0
0
0
960

15%, 15%
10%, 10%
10%, 10%
10%, 10%
10%, 10%
0%, 10%

Köper spelrätt/Max 3 samtidiga bokningar
Max 2 samtidiga
Max 2 samtidiga/max 1 prime time - 1 dag innan
Max 2 samtidiga/max 1 prime time - 1 dag innan
Max 2 samtidiga/max 1 prime time - 1 dag innan
Inga restriktioner

4. Budget
5. Styrelsens förslag/motioner
Motion: -

Budget 20

Prognos 20

Budget 21

4,850

4,800

5,000

1,300

2,100

1,500

425

350

300

200

180

200

100

175

100

6,875

7,605

7,100

-160

-160

-160

-550

-1100

-600

-1,500

-1,800

-1,500

-340

-300

-340

-3,760

-3,660

-3,850

Avskrivningar Fast

-154

-154

-154

Avskrivningar Inv.

-70

-70

-70

-6,534

-7244

-6,774

341

361

426

-300

-170

-300

41

191

126

Lysegårdens Golf
Medlemmar
Gäster
Företag
Tävlingar
Övriga intäkter
Nettointäkter
Junior
Fastighet
Banan
Kansli
Personal

Nettokostnader
Resultat före räntor
Räntekostnader
Klubb/bolag resultat

