Höstmöte Oldboys 2017-10-11 kl. 15.00-16.30.
Skinnarebo Golfklubbs Restaurang.
Närvarande 53 medlemmar.
- Nyvalde ordföranden Conny Davidsson hälsade klubbchefen och samtliga närvarande välkomna.
Mötet inleddes med en tyst minut för Åke Lantz och Lars Ekerheim, som avlidit under året.
- Klubbchefen Unni Ekenberg informerade om att klubben för närvarande har 1350 medlemmar inkl
nytillkomna, som genomgått nybörjarkurser 2017.
I augusti fanns 50-60 personer, som inte betalt medlemsavgiften och därför avförts som medlemmar.
I hela golfsverige uppgår obetalda medlemmar till cirka 5 procent. Detta motsvarar våra medlemmar som
inte betalt.
Inför säsongen 2018 kommer det fortsatta arbetet att bestå av att förbättra bunkrarna, fairwayytorna
framför greenerna samt skyltningen till nästa tee.
Klubben kommer att söka ny driftansvarig för restaurangen.
Viss förändring av medlemskapen diskuteras i styrelsen.
Ytterligare inköp av golfbilar är högst osannolikt pga av kostnaden. För att förbättra ekonomin för
golfbilarna kommer en justering av avgifterna att göras.
Klubbens höstmöte 2017-11-20 klockan 19.00 på Ericssons Hotell, Jönköping.
Klubbchefen framförde ett tack till "tisdagsgubbarna" samt till Evert Almqvist och Rolf Hjärtkvist för
deras arbete med golfvärdar och uppmanade fler att anmäla sig.
- Önskemål framfördes om att utöka bankommittén samt att några träd på hål 18 skulle kunna tas bort.
- Redovisning seriespel 2017:
Serielag H-60 Christer Rundberg
Ingen slutredovisning har ännu redovisats.
Ett lag anmäls till 2018.
Serielag H-70 Sören Fagerberg
Slutlig placering nr 5 av 13 lag. Wiredaholm segrade.
Ett lag anmäls till 2018.
Serielag H-80 Sven-Olof Carlsson
Slutlig placering nr 4 av 7 lag. Tranås segrade.
Ett lag anmäls troligen till 2018.
Gamla Grabbar Calle Lundin
Placering nr 5 av 5 lag. Wiredaholm gruppsegrare.
Slutplacering nr 13 av 15 lag. A6 totalsegrare.
För 2018 kommer Stefan Schön att ersätta Conny Davidsson och Calle Lundin kommer
att ersättas av Göran Fransson 2019.
Anmälan till GG 2018 kommer enbart att ske via GIT-systemet.
- Ekonomisk redovisning 2017: C-M Gustafsson
Omslutning 42.810 kr. Årets resultat 7.601 kr. Utgående kassabehållning 20.963 kr.
Någon budget för 2018 presenterades ej pga vissa oklarheter gällande antalet spel-omgångar samt
vinstformer och redovisas därför i samband med vårmötet 2018.
- Prisutdelning 2017:
Matchspel A: Christer Ahnström besegrade Gunnar Osbeck.
Lucky Looser: Bernt Lewinsson besegrade Sören Fagerberg.
Scratchspel gul: Conny Davidsson.
Scratchspel röd: P-O Henriksson.
Seriespel A: P-O Henriksson, Lennart Engdahl, Bernt Lewinsson blev de tre främsta.
Seriespel B: C-M Jarnegren, Leif Sternklint, Bo Gustavsson blev de tre främsta.
Seriespel C: C-M Gustafsson, Ove Florin, Jörgen Adolfsson blev de tre främsta.

- Ordföranden väckte frågor kring att spela KM 2018 för H-70 och H-80 en torsdag samma vecka som
klubbens ordinarie KM.
Intresse för en 2-dagars golfresa våren 2018 som delvis sponsras av klubbkassan.
Förfrågan från Hooks Oldboys om match-spel 2018.
- Mötet beslutade att inte förändra spelform och klassindelning 2018, fortsatt möjlighet att ta in nya
medlemmar samt att undersöka möjligheten att utöka antalet spel-omgångar under sommarmånaden juli.
- Ett gratislotteri med vinster från restaurang Spis i Vaggeryd anordnades av Göran Fransson. "Tack".
- Nils Appelberg tackade styrelsen och Bengt Jörnelius för det gångna året och överlämnade välsmakande
drycker från medlemmarna samt överräckte ett överskott på 230 kr från höstmötet till klubbkassan.
- Ordföranden Conny Davidsson avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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