
Minnesanteckningar från höstmötet 2021-11-01 kl 14:00 – 15:00. Skinnarebo Golfklubbs 
Restaurang. Närvarande ca 50 medlemmar. 
 
Ordförande Conny Davidsson hälsade klubbchef Ulf Danielsson, Banpersonal och medlemmarna 
välkomna. 
 

Banpersonal 
-Christer Rydh presenterade nye medarbetaren Dan Persson. 
-Redogjorde för kommande arbete på bl.a. hål 2 och 10. 
-Han efterlyste också folk till hjälp med viltstängslet. Han behöver också fler skruvdragare. Mail skall 
  skickas till medlemmarna om hjälp med uppförandet av staketet            
 

Klubbchefen informerade om läget i klubben 
- Ekonimin är god 
- Olika medlemsformer och antal 
 Fullvärdig 527 
 B-Medlem 53 
 Distans 25 
 Vardag 111 
 Heder  9 
 Dessutom ytterligare några t.ex ungdom 

Totalt 1074 medlemmar per 2021-11-01 
-Tävlingsgreenfee för vardagsmedlemmar införs 
-Info om receptionen, där arbetet kommer att delas mellan klubben och Life Golf AB. 
-Kaffe med tillbehör kommer att kunna erhållas i restaurangen och i receptionen. 
-Medlemsenkäten  som gjorts har fastnat på Svenska Golfförbundet. 
-Inga fler golfbilar anskaffas  
-Klubben vill avveckla alla spelrätter, men hur detta skall gå till är f.n. inte utrett 
-Gällande restaurangen  jobbas på en lösning 
-Ingen förändring av hål 13 kommer att göras under 2022. 
 

Conny informerade 
-Vi är nu 120 medlemmar. Högsta deltagande på torsdagsgolfen var 80 st. 
-Tävlingar 
 Match spel:   Vinnare A-klass Stefan Gustavsson 
                         Vinnare Lucky Loser: Göran Högberg 
 Torsdagspel: Vinnare A-klass : Karl-Erik Strömberg 
                                                                 B-klass:  Rolf Gustavsson 
                                                                 C-klass:  Bengt Hultenius 
-Matchspel har spelats mot Jönköpings Golfklubb och Hook 
-Ekonomi. 90 st betalade för hela säsongen 2021.  
-Vårresa 2 alternativ har tagits fram. Araslöv och Ellis form. Om det blir en eller flera dagar bestäms     
senare. 
-Gamla grabbar tävlingen återkommer 
 

Vinteraktiviteter 
-Bangolfen kör igång på samma tider som tidigare. Torsdagar kl 10  
-Per-Olof Persson undersöker om intresse finns för Boule 
 

Avtackningar 
Ordförande avtackade Göran Högberg, Bo Hallman och Bengt Jörnelius med presentkort för deras 
arbete i klubben under lång tid. 
 

Nya medarbetare 
Bruno Magnusson och Carl-Magnus Jarnegren tar vid efter Göran Högberg och Bo Hallman 
 
Avslutning 
- Ordförande Conny Davidsson avslutade höstmötet och tackade samtliga för visat intresse.  
 

Vid pennan  
Bruno Magnusson 
  


