Vinterslaget 2012
Ordföranden har ordet
Gott Nytt Golf År 2012. Så var helgerna Jul och Nyår passerade med klimat och temperaturer som
passat dem som inte vill lägga onödigt mycket pengar på uppvärmning. Det innebar att några av våra
entusiaster var ute och spelade golf på vår bana under juldagarna som ni redan kunnat se på vår
hemsida och detta innan tomten på bilden lagt sig tillrätta! Tyvärr har temperaturerna i princip varit på
plussidan hela tiden varför det inte ens har gott att fixa konstsnö på vår Skogbergabana för
skidåkarmotion tillsammans med vår samarbetspartner Täby IS Skidor.
Ni vet väl att JbGK’s medlemmar erbjuds rabatterat säsongkort, utnyttja det.
Vid årsmötet fick styrelsen förnyat förtroende med tillägg av en suppleant, Anton Tillberg, som skall
tillföra våra ungdomars synpunkter till styrelsearbetet. Vi i styrelsen som fått förtroendet att föra
klubben vidare och framåt har ett intressant år framför oss med utmaningar och möjligheter.
Möjligheterna ligger i att vi skall skapa mervärde för våra fullvärdiga medlemmar och tillgänglighet
för nya medlemmar och gäster. Detta års största mervärde kommer att vara nya fasta utslagsplatser
med högkvalitativt konstgräs som utslagsyta på alla hål. Vi har delvis finansierat utbyggnaden med
hjälp av statliga pengar, Idrottslyftets anläggningsdel. Vår strävan är också ett fortsatt greenfee
samarbetet med grann-klubbar under 2012. Det gör det möjligt för våra fullvärdiga medlemmar att
spela med vänskaps-greenfee, vardag som helgdag, på dessa.
Som redan tidigare redovisats hade vi en ökning av antalet medlemmar under 2011, såväl ungdomar
som seniorer. Styrelsearbetet kommer även under 2012 att prioritera medlemsrekrytering, nyttjandet av
rangen och naturligtvis greenfee-spelet. Medlemsökningen på klubben har till allra största delen skett
med hjälp av utbildningskurserna för nybörjare som vår Pro har genomfört. Samarbetet med intill
liggande skolor kommer att utvidgas med golfutbildning, friluftsdagar m.m. I likhet med föregående år
kommer detta utvidgade samarbete ske inom ramen för det statliga projektet, Idrottslyftet, dess
verksamhetsdel. Vi fortsätter med den prisvärda utbildning för nya golfare som vår Pro har fått mycket
beröm för. Målsättningen är att knyta dem till oss som medlemmar. Till alla er medlemmar måste jag
poängtera att referensrekrytering via er är det bästa sätt på vilket vi kan värva fler medlemmar.
Medlem som nominerar ny fullvärdig medlem får tio procent av dennes inbetalda avgifter, första året.
Klubbens populäre Pro, Fredrick Andréason, fortsätter även 2012. Han kommer att vara tillgänglig stor
del av vår högsäsong med träning, individuellt och i grupp, och för dem som deltar i utbildningen för
Grönt kort. Vi ska tillsammans med driftbolaget se till att hela anläggningen håller samma höga klass
som under större delen av föregående år.
Styrelsen hoppas att du som medlem i JbGK ser ovan beskrivna åtgärder som mervärden till ditt
medlemskap och att du kommer att nyttja det genom att spela mycket på klubbens banor och att delta i
våra trevliga tävlingar under det kommande året. Vi hoppas på ett roligt kommande golfår med fint
väder, bra kondition på vår bana och flitigt nyttjande av våra övningsområden.
Årsmötet den 29 november 2011 på Nygårds Värdshus föregicks av den lilla matbiten innan
förhandlingarna och därefter kunde vi räkna in ett knappt fyrtiotal medlemmar till mötet.
Årsmötet fann sig inledningsvis i laga ordning kallat och dagordningen fastställdes.
Därefter valdes Leif Ledmyr att som ordförande leda årsmötesförhandlingarna.
I anslutning till genomgången av verksamhetsberättelsen, Höstslaget 2011, konstaterades att 2011 var
ytterligare ett år med marginell nedgång för antalet medlemmar i GolfSverige. JbGK ökade.
Överströmning till billigare medlemskap har tyvärr medfört att medlemsintäkterna har minskat.
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 fortsatt
och med fler intresserade ungdomar i breddverksamheten.
Liksom tidigare år finns årsberättelsen, ”Höstslaget11”, på vår hemsida www.jarlabankegk.se .
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Vi vill än en gång be Er som har brevlåda på Internet att lägga in er adress i Golfens ITsystem, GIT,
för att vi, av kostnadsskäl, ska kunna använda e-post istället för kostsamma brevutskick. Vårslaget12,
med bland annat tävlingsprogrammet kommer alltså ej att sändas ut utan istället göras tillgängligt via
hemsida och e-post. Verksamhetsberättelsen avslutades med kassörens genomgång av föregående års
bokslut som för året visade på ett överskott, till och med större än budgeterat.
Efter revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 2010/11 följde styrelsens förslag till
verksamhetsplan, avgifter och budget för 2012. 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 2012 att visa ett stort underskott beroende på våra investeringar i nya tees på banan. Som
tidigare år kommer medlemsavgifterna att faktureras av driftbolaget som sedan överför
klubbavgifterna till klubben. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens budgetförslag.
Årsmötet avslutades med att klubbmästarna och andra välförtjänta fick priser, uppskattande applåder,
och blommor.
För att klubben ska 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 greenfee-runda eller värva dem som nya
medlemmar. Golfens dag kommer att genomföras över hela Sverige under maj/juni månad och på vår
bana har vi öppet hus med olika aktiviteter. Besök gärna vår Golfens dag för att representera klubben
för intresserade besökare och kommande 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. Vi
återkommer med information om exakt datum så snart detta är känt – på hemsidan.
Med stora förhoppningar om ett fint golfår 2012 och många tillfällen till trevliga bekantskaper på och
utanför banan och där emellan lite bra spel önskar jag Er
God Fortsättning på det nya Golf året 2012
Per Åke Evén, ordf.
Årets städdag på klubben blir lördagen den 21 april 2011 kl. 10.00.
Välkomna.
Besök vår hemsida - www.JarlabankeGK.se
Utdrag ur PROTOKOLL FÖRT VID JARLABANKE GK’S ÅRSMÖTE 2011-11-29
Plats: Nygårds Värdshus. Antal närvarande medlemmar: 33
1.
5.
6.
7.

Årsmötet öppnades av ordförande Per Åke Evén ……
Till mötesordförande valdes Leif Ledmyr och till mötessekreterare Per Håkansson.
Till justeringsmän valdes Blenda Evén och Leif Eek.
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 – 2011 framgår av Höstslaget 2011 som skickats ut
till alla medlemmar. Det har även varit publicerat på klubbens hemsida och fanns tillgängligt
vid årsmötet. Årsredovisningen ansågs därmed föredragen. Styrelsen har haft nio
sammanträden och kommittéordförandena har varit närvarande vid två av dem.
Ordf……beskrev klubbens positiva medlemsutveckling. Antalet aktiva medlemmar har ökat
med 70 till 462 personer. Det totala antalet medlemmar (inklusive passiva) är nu 552 vilket
innebär en ökning med 59 st. (12 %).
Kassören Jan Wallin presenterade det gångna räkenskapsårets resultat med ett överskott på
30 562 kr.
8. Revisor Curt Gylesjö föredrog revisionsberättelsen och föreslog årsmötet att
o fastställa balansräkningen per den 31/8 2011
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o balansera årets resultat i ny räkning samt
o bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-2011
9. Resultat- och balansräkningen samt dispositioner beträffande årets resultat fastställdes.
10. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-2011.
11. Klubbordföranden redogjorde för kommande års verksamhetsplan. Ambitionen är att öka och
utveckla värdet av våra tillgångar. Samarbetet med Vallentuna GK fortsätter. Kontakter har
tagits med andra klubbar i vår närhet. Fredrick Andréasons arbete kommer under 2012 att
utvecklas ytterligare med sikte på seniorverksamhet. Begreppen Täby Golfcenter och Täby
Skidcenter kommer att befästas och spridas ytterligare under året. Det ska förhoppningsvis
locka fler besökare och spelare. Det finns fortfarande plats för fler medlemmar och för mer
spel. Banutvecklingsgruppen beskrev hur arbetet med att anlägga fasta tee, …… i enlighet med
den vision som presenterades vid förra årsmötet. ….. Kassören redogjorde för kommande
verksamhetsårs budget……. Därefter övergick ordföranden till att beskriva medlemsformer,
avgifter och greenfee för det kommande året, 2012.
Klubbens medlemsavgifter för 2012.
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
[…] Avgifterna är oförändrade och utförligt beskrivna på klubbens hemsida.
Kassören redogjorde för kommande års budget. Det budgeterade resultatet slutar med ett
överskott på 1 230 kr. Verksamhetsplan, budget och klubbavgifter […] fastställdes.
12. Årsmötet beslutade 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 enhälligt Per Åke Evén på ett år.
Till ledamöter omvaldes Anders Linde, Jan Wallin och Ulla Wåhlén för två år. Ted Bejner och
Per Håkansson har ett år kvar av sina tvååriga mandat. Till suppleanter nyvaldes Anton
Tillberg och omvaldes Fredrick Andréason och Kristina Bejner för ett år.
Till revisor respektive revisorsuppleant för ett år omvaldes Curt Gylesjö och Mats Bohlin.
Till valnämnd omvaldes Bobby Edenberg (ordf.), Johnny Lehman och Ulla Olsson för ett år.
[…] Till kommittéer valdes följande:
Tävlings/HCP
Ted Bejner (ordf.), Bobby Edenberg, Ulla Wåhlén
Herrlag
Ted Bejner (ordf.), Fredrick Andréason, Mats Bodin
Junior
Mattias Beckman (ordf.), Adam Lindberg, Julius Marnelius,
Anton Tillberg
Dam
Margareta Segerberg (ordf.), Jane Håkansson, Inger Evén
Herrar 55
Bobby Edenberg (ordf.)
Herrar 65
Jarl Ringfeldt (ordf.), Staffan Thorsell, Rolf Lewentorp
Klubbkommitté
Anders Linde (ordf.), Inger Evén, Hillivi Elfstrand, Lars Melin
Banutveckling
Kristina Bejner (ordf.), Fredrick Andréason
14. Inga propositioner eller motioner hade inkommit
15. Övriga frågor, […] (fyra smärre punkter dryftades).
16. Mötesordf. framförde ett varmt tack till styrelsen, arbetet, ekonomin och medlemsantalet.
Den nya styrelsen önskades lycka till och lämnade ordet till ordf. som avslutade årsmötet.
Leif Ledmyr, mötesordförande
Justeras: Blenda Evén
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Leif Eek

3(4)

Vinterslaget 2012
Räkenskaper JARLABANKE GOLFKLUBB - 2008/09/10/11/12
Vinst och Förlusträkning/Budget
Resultat
2008
77 400
32 495
18 317
0
0
25 995
154 207

Resultat
2009
55 600
31 354
14 190
0
60 930
35 171
197 245

Resultat
2010
139 313
25 780
0
33 285
119 864
6 223
324 465

Resultat
2011
162 479
44 024
13 958
15 090
129 284
14 440
379 275

Budget
2012
165 000
44 000
462 000
20 000
140 000
6 000
837 000

Kostnader
Varuinköp
Kostnad klubbhus
Anläggning/Idrottslyftet
Personal/Pro
Förbundskostnad

3 000
0
0
95 342
65 562

0
0
0
25 200
68 933

0
0
0
151 212
60 630

0
0
0
144 062
75 106

0
0
1 200 000
171 000
76 000

Tävl/Ungdom/Sponsor
Resor/Utbildning
Bank/PG-avgifter/Tele
Övriga kostnader
Avskrivning inventarier
Summa kostnader
Resultat

51 116
27 882
3 231
16 966
4 500
267 599
-133 392

36 659
79 709
3 585
30 136
6 150
250 372
-53 127

44 894
18 224
3 585
12 152
0
290 969
33 496

71 420
16 944
3 966
29 867
7 349
348 714
30 562

72 000
32 000
4 800
38 000
1 000
1 594 800
-757 800

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag/Sponsorer
Intäkter övriga
Tävlingar
Kursavgifter
Räntor/Utdelning
Summa intäkter

Balansrapport

JbGK

2008/09/10/11

Tillgångar

2008

2009

2010

Kassa-Postgiro-Bank

1 089 563

1 049 525

1 179 706

875 126

Varulager

3 000

Förskottsbet

14 190

0

Inventarier

10 500

7 350

7 350

1

0

32 790

52 085

332 109

1 103 063

1 089 665

1 253 331

1 209 247

0

39 729

169 899

93 242

1 270 214

1 216 9554

1 103 063

1 049 936

-53 259

-113 892

-53 127

33 496

1 216 955

1 142 792

1 219 835

1 176 674

-113 892

-53 127

33 496

32 573

1 103 063

1 089 665

1 253 331

1 209 247

Interimsfordr/AvräknDriftbol
Summa tillgångar

2011

Skulder/Eget kapital
Kortsiktiga/Interim skulder
AccKap. tidigare år
Föregående års resultat
Summa eget kapital
Årets resultat
S:a skulder/eget kapital

Snälla uppdatera Era e-post adresser via www.golf.se

”Min Golf”

allt för att underlätta för oss att få ut aktuell information till Er.
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