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Ordföranden har ordet
Gott Nytt Golf År 2010. Efter en lång, våt och mörk höst har vi äntligen fått ordentligt med
snö till jul till stor glädje för alla, speciellt barnen. Det har givit många möjligheter till
skidåkning i de väl preparerade skidspåren på vår Skogbergabana, alla Vasaloppsåkare till
stor nytta och för oss övriga en fin motion efter den myckna julmaten.
Vi i styrelsen som fått förtroendet att föra klubben vidare och framåt har ett intressant år
framför oss med många utmaningar, men även möjligheter. Möjligheterna ligger i att vi
försöker skapa mervärde för våra fullvärdiga medlemmar och tillgänglighet för våra
tillkommande nybörjarmedlemmar. Ett exempel på mervärdet är samarbetet med Lindö GK
som fortsätter även under 2010. Det gör det möjligt för våra fullvärdiga medlemmar att spela
med vänskaps-greenfee – tvåhundrafemtio kr – vardag som helgdag. En utmaning är att öka
antalet medlemmar och det skall vi göra genom samarbete med skolan, ha en prisvärd
nybörjarutbildning och engagera er medlemmar till att aktivt arbeta med medlemsrekrytering.
Medlem som nominerar ny medlem får tio procent av dennes till klubben inbetalda avgifter
första året. För att öka klubbens attraktivitet, kanske framförallt för ungdomar, kommer vi i år
att i klubbens regi anställa en pro, Fredrick Andréason. Han kommer att vara tillgänglig under
mycket stor del av vår högsäsong med såväl individuell som gruppträning för medlemmarna
och för dem som deltar i nybörjarutbildningen. Slutligen skall vi tillsammans med driftbolaget
se till att hela anläggningen kommer att hålla samma höga klass som under senare delen av
förra året. Detta speciellt för att alla medlemmar skall tycka att klubben är ett mycket prisvärt
alternativ för bra och lättillgängligt golfspel.
Styrelsen hoppas att du som medlem i JbGK ser ovan beskrivna åtgärder som positiva och att
vi kommer att se dig ofta på klubben under året.
Jag och styrelsen ser fram emot ett bra golfår med många tillfällen till roligt golfspel i fint
väder och mest på vår utmärkta bana och våra lättillgängliga övningsområden.

Täby Park Hotel var även 2009 platsen för vårt årsmöte som började med en liten matbit för
de hugade och sedan samling i konferenssalen med i år 50 medlemmar. Årsmötet fann sig
inledningsvis i laga ordning kallat och dagordningen fastställdes. Därefter valdes Christer
Palmborg, Täbybo och avgående ordförande i Stockholms Golf Förbund, att som ordförande
leda årsmötesförhandlingarna.
I anslutning till genomgången av verksamhetsberättelsen, Höstslaget09, konstaterades att även
detta år varit ett år av marginell nedgång för golfen i Sverige och så även för klubben.
Medlemstillströmningen har inte varit tillräcklig även om den nyinförda medlemskategorin,
greenfee-medlemskap, för de som går nybörjarkurser, gjort att vi fått ett fyrtiotal nya
medlemmar. Överströmningen till passivt medlemskap har medfört att antalet aktiva
medlemmar sjunkit. Verksamheten har som vanligt erbjudit medlemmarna många möjligheter
till att aktivera sig. Seniorverksamheten på klubben har förlöpt väl och beläggning på range
och bana har hållits väl uppe även om det finns fri kapacitet kvar. Juniorkommittén har sett till
att ungdomsverksamheten fått en nystart med fler intresserade ungdomar både som
breddverksamhet men även för tävlingsintresserade.
Liksom tidigare år finns årsberättelsen, ”Höstslaget09”, i sin helhet tillgänglig via vår
hemsida www.jarlabankegk.se . Vi vill här än en gång påpeka att ni alla som har brevlåda på
Internet lägger in er brevlådeadress i Golfens IT system, GIT, för att vi, av kostnadsskäl, skall
kunna använda e-post istället för kostsamma brevutskick. Vårslaget10, med bland annat
tävlingsprogrammet kommer alltså ej att sändas ut utan istället göras tillgängligt via hemsida
och e-post. Verksamhetsberättelsen avslutades med en kort genomgång av bokslutet som
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visade ett mindre underskott än budgeterat varför vi har lite mer kvar i ladorna inför
kommande år.
Efter revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 2008/9 följde styrelsens förslag till
verksamhetsplan, avgifter och budget för 2010. Styrelsen kommer att koncentrera sitt arbete
på aktiviteterna medlemsrekrytering, klubbtrivsel och ungdomsverksamhet. Det innebär att
damerna fortsätter på måndagkvällarna och herrarna, gärna med inslag av damer, på
torsdagar. Ekonomiskt kommer, med avtalad kostnadsfördelning mellan klubb och driftbolag,
klubbens budget att vara balanserad de närmaste åren. Som följd av avtalet följer också att
medlemsavgifterna faktureras av driftbolaget som sedan överför klubbavgifterna till klubben.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
Årsmötet avslutades med att klubbmästarna, avgående styrelseledamöter och andra
välförtjänta fick priser, blommor och applåder.

För att klubben skall leva upp till förväntningen om att vara den trevliga och familjevänliga
banan som vi önskar vill jag avsluta med att vädja till er alla medlemmar att ni till vänner och
bekanta berättar om vår klubb, range och trevliga bana. Bjud gärna med dem på en
greenfeerunda eller värva dem som nya medlemmar. Söndagen den 9 maj är Golfens dag över
hela Sverige och på vår bana har vi öppet hus med olika aktiviteter. Reservera den dagen
redan nu för att komma och titta eller för att representera klubben för intresserade besökare
och eventuella nya medlemmar. Dagen arrangeras av vår klubbkommitté. Hör gärna av dig till
den med idéer om hur du kan medverka eller om du har tips om aktiviteter.

Med stora förhoppningar om ett fint golfår 2010 och många tillfällen till trevliga bekantskaper
på och utanför banan och däremellan lite bra spel önskar jag Er

God Fortsättning på det nya Golf året 2010

Per Åke Evén, ordf.

Årets städdag på klubben blir lördagen den 24 april 2010 kl. 10.00. Välkomna.

Än en gång titta in på vår hemsida med jämna mellanrum för att få aktuell information.
www.JarlabankeGK.se

Utdrag ur PROTOKOLL FÖRT VID JARLABANKE GK’S ÅRSMÖTE 2009-11-30

Plats: Täby Park Hotell Antal närvarande medlemmar: 50

1. Årsmötet öppnades av ordförande Per Åke Evén
5. Till mötesordförande valdes Christer Palmborg och till mötessekreterare Per

Håkansson.
6. Till justeringsmän valdes Anita Edenberg och Lars Melin.
7. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2008-2009 ansågs föredragen genom utskick.

Varje rubrik lästes upp och ordet var fritt i anslutning till det. Kassören Jan Wallin
redogjorde för den vid årsmötet utdelade ekonomiska redovisningen. Räkenskapsårets
resultat är ett underskott på 53 127 kr. Årsredovisningen inklusive klubbens
räkenskaper ansågs föredragna, godkändes och lades till handlingarna.

8. Revisor Curt Gylesjö föredrog revisionsberättelsen och föreslog årsmötet att
o fastställa balansräkningen per den 31/8 2009.
o balansera årets resultat i ny räkning samt
o bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-2009

9. Resultat- och balansräkningen samt dispositioner beträffande årets resultat fastställdes.
10. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008-2009 års förvaltning i

enlighet med den av revisorn framlagda revisionsberättelsen.
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11. Klubbordföranden redogjorde för kommande års verksamhetsplan.  Klubbsamarbetet
med Lindö GK kommer att fortsätta även under kommande verksamhetsår. Genom ett
nytt nyttjanderättsavtal med driftbolaget övertar klubben ansvar för pro. Fredrick
Andréasson, klubbens nye pro, presenterades kort. Vice ordf. Ted Bejner presenterade
kortfattat tankarna kring det nya avtalet och den verksamhet som Fredrick Andréasson
förväntas driva inom klubben. Ted Bejner presenterade också förslag till nya tee-
beteckningar samt några ytterligare förslag till förbättringar av bana och
övningsområden. Slutligen bjöds samtliga medlemmar in att medverka vid Öppet hus
på klubben den 9 maj 2010. Per Åke Evén redogjorde för klubbens och driftbolagets
avgifter för 2010.
Klubbens medlemsavgifter för 2010.

Senior Junior
Årsavgift för aktiv medlem, kr 400 100
Årsavgift för greenfee medlem, kr 100 100
Årsavgift passiv medlem (100+200) 100 100
Köavgift                           (100+100) 100 100

Totala årsavgifterna är oförändrade och utförligt beskrivna på klubbens hemsida.
Kassören redogjorde för kommande års budget. Det budgeterade resultatet slutar med
ett överskott på 1 000 kr. Verksamhetsplan, budget och klubbavgifter fastställdes.

12. Årsmötet fastställde att antalet styrelseledamöter och suppleanter under det kommande
verksamhetsåret oförändrat ska vara en ordförande, fem ledamöter och två
suppleanter.

13. Till klubb- och styrelseordförande omvaldes Per Åke Evén på ett år.
Till ledamöter omvaldes Jan Wallin för två år. Nyval av Ulla Wåhlén och Anders
Linde för två år. Ted Bejner och Per Håkansson har vardera ett år kvar av sin tvååriga
valperiod.
Till suppleanter omvaldes Kristina Bejner och Jane Håkansson för ett år.
Till revisor respektive revisorsuppleant för ett år omvaldes Curt Gylesjö och till
revisorssuppleant nyvaldes Mats Bodin. Till valnämnd valdes Bobby Edenberg
(ordförande), Lars-Göran Nilsson och Ulla Olsson för ett år.
Till kommittéer valdes följande:

Tävlings/HCP Ted Bejner (ordf.), Bobby Edenberg, Ulla Wåhlén, Julius
Marnelius, Mats Bodin (lagledare herrlag)

Junior Fredrick Andréasson (ordf.), Mattias Beckman, Julius
Marnelius

Dam Margareta Segerberg (ordf.), Jane Håkansson, Inger Evén
Herrar 55 Bobby Edenberg (ordf.)
Herrar 65 Jarl Ringfeldt (ordf.), Staffan Thorsell
Klubbkommitté Anders Linde (ordf.), Johnny Lehman, Inger Evén, Anita

Edenberg
Banutveckling Anders Jagreus (ordf.), Mats Bodin

14. Ingen motion eller framställan har inkommit
15. Övriga frågor
16. Mötespresidiet tackade de närvarande, önskade den nya styrelsen lycka till och

avslutade årsmötet.

Per Håkansson, sekreterare Christer Palmborg, mötesordförande

Justeras: Anita Edenberg Lars Melin
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Räkenskaper JARLABANKE GOLFKLUBB - 2006/07/08/09
Vinst och Förlusträkning/Budget

Resultat Resultat Resultat Resultat Budget
Intäkter 2006 2007 2008 2009 2010
Medlemsavgifter 515 860 91 950 77 400   55 600  168 000
Bidrag/Sponsorer 47 656 41 909 32 495 31 354 23 000
Greenfee 125 615 31 770 0 0 0
Intäkter övriga 17 540 16 540 18 317 14 190 15 000
Range 102 795 14 385 0 0 0
Kursavgifter 0 0 0           60 930 70 000
Räntor/Utdeln 15 230 167 700 25 995 35 171 5 000
Summa intäkter 824 696 364 254 154 207 197 245 281 000

Kostnader
Varuinköp 2 148 3 500 3 000 0 0
Kostnad klubbhus 0 0 0 0 0
Golfanläggning 245 348 14 648 0 0 0
Personal/Pro 332 961 214 948 95 342 25 200 115 000
Förbundskostnad 121 528 106 038 65 562 68 933 70 000
GIT 27 370 2 777 0 0 0
Tävl/Ungdom/Sponsor 54 754 26 578 51 116 36 659 41 000
Resor/Utbildning 14 561 17 046 27 882 79 709 22 000
Bank/PG-avgifter/Tele 2 492 2 897 3 231 3 585 2 500
Övriga kostnader 50 157 24 080 16 966 30 136 27 000
Avskrivning inventarier 5 100 5 000 4 500 6 150 2 500
Summa kostnader 856 419 417 512 267 599  250 372  280 000
Resultat -31 723 -53 259 -133 392  -53 127  1 000

Balansrapport   JbGK   2005/06/07/08

Tillgångar 2006 2007 2008 2009

Kassa-Postgiro-Bank 1 201 520 1 479 508 1 089 563 1 049 525

Värdepapper 198 994 0 0 0

Varulager 10 000 6 500 3 000 0

Inventarier 20 000 15 000 10 500 7 350

Interimsfordr/AvräknDriftbol 0 0 0 32 790

Summa tillgångar 1 430 514 1 501 008 1 103 063 1 089 665

Skulder/Eget kapital

Kortsiktiga skulder 160 300 284 053 0 39 729

AccKap. tidigare år 1 614 754 1 301 937 1 270 214 1 216 9554

Föregående års resultat -312 817 -31 723 -53 259 -113 892

Summa eget kapital 1 462 237 1 554 267 1 216 955 1 142 792

Årets resultat -31 723 -53 259 -113 892 -53 127

S:a skulder/eget kapital 1 430 514 1 501 008 1 103 063 1 089 665

Snälla uppdatera Era e-post addresser via www.golf.se  ”Min Golf”
allt för att underlätta för oss att få ut aktuell information till Er.


