
Ordföranden har ordet

Gott Nytt Golf År 2009. Äntligen en fin förvinter med ordentlig kyla med stora möjligheter till härlig
skridskoåkning på våra insjöar i Täby.  Dessutom har den konstsnö som sprutats ut på vår Skogbergabana
givit skidentusiasterna möjlighet att träna på en sex-hundrameters slinga. Initiativet har tillkommit som ett
samarbete mellan klubben, Täby IS skidor och Sundbybergs IK. Hoppas försöket kommer att slå väl ut –
varje möjlighet till motion bör man ta tillvara för allas välbefinnande.
Klubben, styrelsen och medlemmarna har ett intressant år framför sig med många utmaningar, men även
möjligheter. Möjligheterna ligger i att vi försöker skapa mervärde för våra fullvärdiga medlemmar och till-
gänglighet för våra tillkommande nybörjarmedlemmar. Ett exempel på mervärdet är samarbetet med Lindö
GK som gör det möjligt för våra fullvärdiga medlemmar att spela med vänskaps-greenfee – två hundra kr –
vardag som helgdag där. Utmaningen 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 med-
lemsrekrytering. Medlem som nominerar ny medlem får tio procent av dennes till klubben inbetalda avgifter
första året. Den andra utmaningen är att tillhandahålla en anläggning som gör att alla medlemmar tycker att
klubben är ett prisvärt alternativ till billiga brevlådeklubbar som drivs mest av privatekonomiska skäl och
mindre för att utveckla medlemmarnas golfkunnande eller tillhandahålla golfanläggningar. Styrelsen hoppas
att du som medlem i JbGK ser ovan beskrivna åtgärder som positiva och därmed att klubben blir ditt fort-
satta alternativ och golfhemvist.
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 2008 platsen för vårt årsmöte som började med en liten matbit för de hugade och
sedan samling i konferenssalen med i år 57 medlemmar. Årsmötet fann sig inledningsvis i laga ordning
kallat och dagordningen fastställdes. Därefter valdes medlemmen Leif Ledmyr att som ordförande leda års-
mötesförhandlingarna.
I anslutning till genomgången av verksamhetsberättelsen, Höstslaget08, konstaterades att även 2008 varit ett
år av stagnation, lika med marginell nedgång för golfen i Sverige och så även för klubben.
Medlemstillströmningen har inte varit tillräcklig beroende på bland annat att vi inte haft ett tillräckligt
attraktivt ”prova på” medlemskap. I övrigt har seniorverksamheten på klubben 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 årsredovisningen, ”Höstslaget08”, i sin helhet tillgänglig via vår hemsida www.jar-
labankegk.se . Vi vill här än en gång påpeka att ni alla som har brevlåda på Internet lägger in er brevlådea-
dress i Golfens IT system, GIT, för att vi, av kostnadsskäl, skall kunna använda e-post istället för kost-
samma brevutskick. Vårslaget09, 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 visade ett mindre underskott än budgeterat varför vi har lite mer kvar i ladorna inför
kommande år.
Efter revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 2007/8 följde styrelsens förslag till verksamhets-
plan, avgifter och budget för 2008. Styrelsen kommer att koncentrera sitt arbete på aktiviteterna medlemsre-
krytering, klubbtrivsel och ungdomsverksamhet. Det innebär att damerna fortsätter på måndagkvällarna och
herrarna, gärna med inslag av damer, på  
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torsdagar. Ekonomiskt kommer, med avtalad kostnadsfördelning mellan klubb och driftbolag, klubbens bud-
get att vara underfinansierad de närmaste åren. Som följd av avtalet följer också att medlemsavgifterna fak-
tureras av driftbolaget som sedan överför klubbavgifterna till klubben. Årsmötet beslöt i enlighet med sty-
relsens 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 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 till nya medlemmar.  Med stora
förhoppningar om ett fint golfår 2009 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 2009

Per Åke Evén, ordf.

Årets städdag på klubben blir lördagen den 18 april 2009 kl. 10.00. Välkomna.

Juniorkommittén informerar.
Hej och välkomna till ett nytt och spännande golfår. Vi i Juniorkommittén kommer att ha ett liknande upp-
lägg som förra året. Vi är bl.a. anmälda till Lilla Stockholmsligan , Skandia cup och Minitouren.  Ni som
känner att ni vill vara med kan väll skicka en liten blänkare till mig att ni skulle vilja vara med i någon av
dessa, så då har vi en hel del att gå på. (Det går att ring också)  Har ni andra funderingar så hör gärna av er,
kanske vill ni att vi fixar till en vår träning eller om ni har några andra idéer. Jag hoppas att vi skall få det
lika roligt som vi hade det förra året , och att de som var med i lilla gänget även ställer upp i år. 
Hälsningar: Lasse Karlsson  lassek@jarlabankegk.se    0707727415 eller 0735128171

Utdrag ur PROTOKOLL FÖRT VID JARLABANKE GK’S ÅRSMÖTE 2008-12-01
Plats: Täby Park Hotell Antal närvarande medlemmar: 57

1. Årsmötet öppnades av ordförande Per Åke Evén
5. Till mötesordförande valdes Leif Ledmyr och till mötessekreterare Per Håkansson.
6. Till justeringsmän valdes Ulla Björkegren och Staffan Thorsell.
7. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2007-2008 ansågs föredragen genom utskick. Varje rubrik lästes upp
och ordet var fritt i anslutning till det. Kassören Nils Lundberg redogjorde för den vid årsmötet utdelade eko-
nomiska redovisningen. Räkenskapsårets resultat är ett underskott på 113 392 kr. Årsredovisningen godkän-
des och lades till handlingarna.
8. Revisor Jan Wallin föredrog revisionsberättelsen och föreslog årsmötet att
o Fastställa balansräkningen per den 31/8 2008 med en omslutning av kr 1 103 062:95.
o Balansera årets förlust om 113 892:21 i ny räkning
o Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-2008
9. Resultat- och balansräkningen samt dispositioner beträffande årets resultat fastställdes.
10. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2007-2008 års förvaltning i enlighet med den av
revisorn framlagda revisionsberättelsen.
11. Klubbordföranden redogjorde för kommande års verksamhetsplan. Information lämnades om medlems-
läget såväl nationellt som i Stockholmsområdet och särskilt beträffande den egna klubben. De s.k. greenfee-
klubbarnas utveckling och deras rekrytering av medlemmar behandlades. En god nyhet var att ett klubbsam-
arbete med 
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Lindö GK nu är klart. Därefter övergick Per Åke till att beskriva medlemsformer och – avgifter samt
greenfee för kommande år. Klubbens medlemsavgifter för 2009.

Senior Junior
Årsavgift för medlem före 2007, kr 100 100
Årsavgift ny medlem fr.o.m. 2007, kr 500 500
Årsavgift passiv medlem (100+200) 300 300
Köavgift 200 200

Övriga avgifter inklusive greenfee framgår av bilaga till årsmötesprotokollet och är för
övrigt utförligt beskrivna på klubbens hemsida www.jarlabankegk.se . Som en åtgärd
för att öka medlemsantalet kommer en medlem som värvar en fullvärdig medlem att
belönas med 10 % av den nya medlemmens inbetalda medlemsavgifter under
inträdesåret. Efter att Per Åke avslutat med att framhålla att klubben inte saknar
anledning att se framåt med gott mod och att det finns förutsättningar för att både hålla
och förbättra ställningarna under kommande verksamhetsår redogjorde kassören för
kommande års budget. Det budgeterade resultatet är ett underskott på 30 000 kr.
Verksamhetsplan, budget och klubbavgifter fastställ
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 valdes Gustaf Stetler, (ett år kvar), Jan Wallin för ett år (fyllnadsval efter Nils Lundberg),
Lars Karlsson för ett år (fyllnadsval efter Hjalmar Bondestam), Ted Bejner för två år (omval) och Per
Håkansson för två år (nyval).
Till suppleanter valdes Kristina Bejner och Jane Håkansson för ett år (nyval).
Till revisor respektive revisorsuppleant för ett år valdes Curt Gylesjö (nyval) och Lage Dahlberg (omval).
Till valnämnd valdes Bobby Edenberg (ordförande), Lars-Göran Nilsson och Ulla Olsson för ett år.
Till kommittéer valdes följande:

Tävlings/HCP Ted Bejner (ordf.), Lars Karlsson, Bobby Edenberg, Mats Bodin (lagledare herrlag)
Junior Lars Karlsson (ordf.), Mattias Beckman, Julius Marnelius, Thomas Bejner
Dam Gunilla Brattlöf (ordf.), Jane Håkansson, Inger Evén
Herrar 55 Bobby Edenberg (ordf.)
Herrar 65 Jarl Ringfeldt (ordf.), Jan Wessling
Klubbkommitté Kristina Bejner (ordf.), Johnny Lehman, Inger Evén, Anita Edenberg
Banutveckling Anders Jagreus (ordf.), Mats Bodin

14. Ingen motion eller framställan har inkommit
15. Övriga frågor
a) Hur ser planeringen för Skogbergabanan och dess framtid ut? Sven-Erik Evén informerade om att man-
timmarna för arbetet på banan inte riktigt räckt till som det var tänkt. På grund av hur utvecklingen sett ut i
golfvärlden under senare tid bedöms inte att det är någon akut.
b) Vilken insyn finns mellan klubben och driftbolaget och hur är driftbolagets ekonomi? Ordföranden fram-
höll att det finns avtal som reglerar förhållandet mellan klubben och driftbolaget. Klubb och bolag är skyl-
diga att underrätta varandra om viktiga faktorer som kan påverka samarbetet. Däremot innebär avtalet inte
någon skyldighet för driftbolaget att lämna någon särskild information om sin ekonomiska situation.
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16. Mötespresidiet tackade de närvarande, önskade den nya styrelsen lycka till och avslutade årsmötet.

Per Håkansson, sekreterare Leif Ledmyr, mötesordförande
Justeras: Ulla Björkegren Staffan Thorsell

Räkenskaper JARLABANKE GOLFKLUBB - 2005/06/07/08
Vinst och Förlusträkning/Budget

Resultat Resultat Resultat Resultat Budget
Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009
Medlemsavgifter 1 110 017 515 860 91 950 77 400 85 000
Bidrag/Sponsorer 67 939 47 656 41 909 32 495 27 000
Greenfee 91 635 125 615 31 770 0 0
Intäkter övriga 19 380 17 540 16 540 18 317 20 000
Range 107 880 102 795 14 385 0 0
Räntor/Utdeln 16 753 15 230 167 700 25 995 27 000
Summa intäkter 1 413 604 824 696 364 254 154 207 159 000

Kostnader
Varuinköp 6 028 2 148 3 500 3 000 3 000
Kostnad klubbhus 0 0 0 0 1 000
Golfanläggning 992 994 245 348 14 648 0 6 000
Personal 373 735 332 961 214 948 95 342 0
Förbundskostnad 121 246 121 528 106 038 65 562 70 000
GIT 57 477 27 370 2 777 0 0
Tävl/Ungdom/Sponsor 57 104 54 754 26 578 51 116 55 000
Resor/Utbildning 39 777 14 561 17 046 27 882 29 000
Bank/PG-avgifter/Tele 3 502 2 492 2 897 3 231 5 000
Övriga kostnader 125 765 50 157 24 080 16 966 15 000
Avskrivning inventarier 6 270 5 100 5 000 4 500 5 000
Summa kostnader 1 726 421 856 419 417 512 267 599 189 000
Resultat -312 817 -31 723 -53 258 -133 392 -30 000

Balansrapport JbGK   2005/06/07/08
Tillgångar 2005 2006 2007 2008
Kassa-Postgiro-Bank 854 457 1 201 520 1 479 508 1 089 563
Värdepapper 410 232 198 994 0 0
Varulager 12 148 10 000 6 500 3 000
Inventarier 25 100 20 000 15 000 10 500
Summa tillgångar 1 301 937 1 430 514 1 501 008 1 103 063
Skulder/Eget kapital
Kortsiktiga skulder 160 300 284 053 0
AccKap. tidigare år 1 594 573 1 614 754 1 301 937 1 270 214
Föregående års resultat 20 181 -312 817 -31 723 -53 259
Summa eget kapital 1 614 754 1 462 237 1 554 267 1 216 955
Årets resultat -312 817 -31 723 -53 259 -113 892
S:a skulder/eget kapital 1 301 937 1 430 514 1 501 008 1 103 063
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