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1. Kallelse och föredragningslista
 
Kallelse till höstmöte
Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till 
ordinarie höstmöte, tisdag den 19 november kl. 19.00 
i klubbhuset Lysegårdens GK. 
 
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 2020

Allmänt
2020 är ett historisk år för Lysegårdens Golfklubb. Första året som vi 
äger hela anläggningen. Förhoppningen är att detta skall skapa 
stabilitet för framtiden.
Vår nya femårsplan tas i bruk. “Mål och vision 2019-2024” skall ligga 
till grund för verksamheten i golfklubben.
Arbetet med ”Roligare Golf” fortsätter och förhoppningen är att 
detta skall göra att våra medlemmar stannar kvar i vår klubb samt att 
vi kan locka nya medlemmar. Genom att skapa aktiviteter för alla 
skall vi nå våra mål.

Det är oerhört viktigt att fler medlemmar engagerar sig i klubbens 
verksamheter som ledare eller aktiv deltagare.
Satsningen på individanpassad golfutveckling, via Balance Golf,  skall 
genomsyra vår verksamhet.

Ekonomi
Budgeten för 2020 är i balans med ett litet överskott. 
Vi följer i stort tidigare lagd investeringsplan med bland annat 
införskaffande av ny ruffklippare under 2020. 
 
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.

Färdigställande av vildsvinsstängsel är prioriterat.
Om resurserna räcker till så står en ny rengöringsplats högt på listan.

En ideell finishgrupp har startats för att höja standarden kring 
klubbhusområdet.

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.  

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.

IDROTT

Tävling
Vi står återigen som arragör till Paragolf Tour (tidigare Handigolf Tour) 
den 9-10 maj. Detta kräver en bra organisation och många ideella 
insatser. Vi fortsätter att utvecka KM så att tävlingen blir än mer populär. 
Lysegårdsveckan, V30, skall drivas av en projektgrupp.
Antalet klubbtävlingar är beroende på hur många sponsorer vi lyckas 
locka till oss. Vi kommer att fortsätta vårt tävlingssamarbete med  
bästkortsklubbarna för att kunna erbjuda fler tävlingar till våra 
medlemmar.



Senior
Deltagande i GGF:s seriespel med sex lag - H22, H40, H50, H60, H70 
och H75.  Jobba aktivt för att hitta lagledare till de olika lagen.
En drivande senioransvarig som utvecklar verksamheten är prioritet. 
 
Regel och handicap
Se över alla markeringar på banan. Utfärda lokala regler. Bistå vid 
regelträffar.  Medverka till att engagera medlemmar i sektionen. 
Ansvara för information kring det nya hcp-systemet som träder i 
kraft från 1 mars 2020.  

Juniorkommittén
JK:s mål för kommande säsong är att driva verksamhet inom Junior 
Bas/XL, Knatte och Golfkul. Träningsupplägget är helt baserat på 
Balance Golfs motivationsprofil. För att bli fler juniorer i träning är 
det viktigt att fokus ligger på rekrytering inom åldrarna 4-9 år samt 
via golffritids, golf i skolan och projekt X.
JK kommer fortsätta med torsdagstouren som har varit väldigt 
uppskattad de senaste åren. 

Medlemskommittén
Vårt och klubbens mål  (Vision 2019-2024) är att ”Lysegårdens GK- 
en mötesplats för Roligare Golf” där medlemskommittén ska bidra 
till att stärka klubbkänslan och ge alla tillfälle att lära känna fler på 
klubben. Under tidigare år har kommittén arrangerat ”Golf för alla”, 
där vår ambition har varit att ge medlemmar tillfälle till spel med 
både nya och gamla bekanta under trevliga former (ingen tävling). 
Detta har under 2019 legat på is, men planen är att återinföra detta 
under 2020 och även inkludera deltagarna från ”Vägen till 36”. 
Tanken är att arrangera några tillfällen på våren/försommaren samt 
några tillfällen på sensommaren/hösten.
Fokus skall dock ligga på “Vägen till 36”. Det är ett koncept som våra 
tränare  har tagit fram för att få fler medlemmar ned till 36 i hcp och 
därmed förhoppningen att de fortsätter med golf och stannar kvar i 
vår klubb. 
Medlemskommittén kommer att fortsätta stötta våra pro i detta 
arbetet även under 2020. Dessutom har medlemskommittén varit 
behjälplig vid behov med att gå fadderrundor till nya medlemmar 
som gått nybörjarkurser, då de saknat fadder.

 

Veterankommittén
Under 2019 har deltagandet minskat något på våra tisdagstävlingar. 
2020 kommer det sannolikt att öka något igen. Någon aktiv kampanj för 
att öka antalet kommer inte att genomföras.
Matchspelscupen Anders Memorial kommer att genomföras även under 
2020.
Under 2020 räknar vi med att ha spelutbyte med Stenungsunds GK, Ale 
GK, Gullbringa GCC och Tjörns GK.
Vi kommer även under 2020 att vara med i HCP-serien oss klubbar 
emellan med ett herrlag H55+.

Veterankommittén kommer att under 2020 driva tävlingsverksamheten 
på samma sätt som under 2019. Delar av kommittén kommer pga 
avgångar att behöva ersättas under 2020. 

Under höst och vår deltar ett flertal av veteranerna i underhålls- och 
förbättrings-arbete av banan. Avsikten är att fortsätta med detta under 
hösten 2019 och våren 2020.De organiserade vinteraktiviteterna 
bangolf och simulatorspel kombinerat med träning kommer att fortsätta 
under vintern 2019/2020.



Handigolfkommittén
Kommittén har som huvuduppgift att tillvarata rättigheter för 
personer med funktionsvariationer på golfanläggningen. 

Under 2020 kommer vi fortsätta erbjuda träning för medlemmar 
med funktionsvariationer. Detta kommer främst att ske på 
lågsäsong. Under högsäsong erbjuds spel via veteran 9:an. 

Vi står åter som arrangör till Paragolf Tour den 9-10 maj 2020.

Forsbohl Golf Academy med Balance Golf Center
Verksamheten på Lysegårdens Golfklubb kommer under 2020 att ha 
sex fokusområden där målet är personlig utveckling för 
golfarna/medlemmarna.

Juniorverksamheten - Det skall bli fler tränande juniorer så därför 
skall vi rekrytera via befintliga juniorer, Golf i skolan, Golffritids, 
Projekt X. Vi kommer att lägga extra kraft på att få igång unga golfare 
i åldern 4-9 år och vi skall arbeta efter Balance Golfs 
motivationsprofil.

Allmänna kurser - Balance Golf där målet är att fler skall gå 
introduktionskurs och 7 veckorskurser. Fler skall teckna sig för 
utvecklingsskortet.

Paragolf - Hjälpa alla med olika typer av funktionsvariationer att 
tycka golfen är roligare. 

Nya Golfare - Utveckla konceptet för att ta grönt kort. Fortsätta 
erbjuda Vägen till 36.

Klubbverksamheten - Vara en aktiv partner för att vara med och 
utveckla klubbverksamheten mor Roligare Golf.

Ambassadör - Vara en person som syns på och runt golfklubben. 

 

 

 



3. Medlemmarnas avgifter 
Förslaget innebär att årsavgiften höjs med 100:- .
 Motivet till höjningen är ökade kostnader gällande personal och drift. 
I medlemmarnas avgifter ingår: medlemsavgift och  spelavgift.
Vi återgår 2020 till tre nivåer när det gäller juniorerna.
Kampanjmedlemskapen höjs med 200:-.

  
Medlemskategori 2019  2020
 
Premium med spelrätt 6 495 6 595
Vardag med spelrätt 5 495 5 595
9-håls med spelrätt 4095 4 195
9-håls mini 2 295 2 395
Junior 0-12 900 -
Junior 13-21 1 900 -
Junior 0-10 - 900
Junior 11-16 - 1500
Junior 17-21 - 2100
Passiva 740   740
Maximal familjeavgift 14 900 15 000

4. Budget

5. Styrelsens förslag/motioner

Motion: 
20191021: Ändra sista dagen för uppsägning eller ändring av 
medlemskap till efter avgifterna har blivit bestämda.
Claes Sköldbäck

Styrelsens svar:
I stadgarna finns det idag stöd för att hålla höstmötet i oktober. Detta 
skulle innebära att mötet och fastställande av avgifter hålls innan sista 
utträdes/ändringsdatum infaller. För att slippa ändra i stadgarna så 
föreslår styrelsen att höstmöte i fortsättningen hålls i slutet av oktober.
Styrelsen bifaller motionen delvis.

Lysegårdens Golf
Budget 19 Prognos 19 Budget 20

Medlemmar
4,850 4,600 4,850

Gäster
1,350 1,200 1,300

Företag
450 400 425

Tävlingar
220 200 200

Övriga intäkter
80 100 100

Nettointäkter
6,950 6,500 6,875

Junior
-200 -180 -160

Fastighet
-530 -500 -550

Banan
-1,427 -1,377 -1,500

Kansli
-342 -312 -340

Personal
-3,721 -3,651 -3,760

Avskrivningar Fast
-154 -154 -154

Avskrivningar Inv.
-70 -70 -70

Nettokostnader
-6,444 -6,244 -6,534

Resultat före räntor
506 256 341

Räntekostnader
-200 -75 -300

Klubb/bolag resultat
306 181 41


