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Stenungsunds Golfklubb
Seniorkommitten

PROTOKOLL
2016-04-20

SENIORERNAS VARMÖTE den 20 APRIL 2016

1. Mötets öppnande
Ordföranden Olle Stenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Olle Stenström valdes som ordförande och Yvonne Rolfsman valdes som
sekreterare.

4. Val av justerare
Ulla Hulten valdes till justerare.,

5. Baninformation
Vår Course manager Ingvar Fjällman. berättade om pågående arbetet med
"nya banan".
- Arbetet går enligt plan och även budgeten på 2,3 milj kr följs. Bland annat
sparar man 35000 kr på att vattna nysådda tees själva, istället för att hyra in
bevattning.
- Vi kommer att få 10 st nya grästees, som samtliga beräknas vara klara till

damdagen 28 juni. När banan är klar, kommer den att slopas om, beräknas
vara klart ca 1 juli.
- Det kommer att finnas 4 tee på varje hål:

Röd = 45 (klubbtee dam)
Gul = 52 (klubbtee herr)
Vit = 58
Svart = 62

Varje tee kommer att markeras med pegkoppar i röd, gul, vit resp. svart färg.

Övrig info från Ingvar:
- Stenplattor kommer att läggas under alla soffor.
- Informationstavlor kommer förhoppningsvis att finnas vid både dam- och
herrtee.
- Grästee på DR öppnas 29 april.

Nämnas kan att det var en mycket positiv inställning bland mötesdeltagarna,
till den nya banan.
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6. Tävlingsprogrammet 2016

Jerker Persson presenterade tävlingsprogrammet, som även i år består av
dels de ordinarie måndagstävlingarna, dels våra andra tävlingar inom
seniorverksamheten. Tävlingsprogrammet finns på hemsidan.

De ansvariga berättade om sina resp. tävlingar:
Bengt Davidsson HCP serien för herrar
Bitte Johansson HCP serien för damer
Lars Olsson Matchspelet
Birgitta Angelbäck Eclectic
Per Forsström (ej närv) Viking Senior Cup
Olle Stenström Utbyte med Gullbringa, Tjörn och Lyckorna.

Info om datum och spelplats finns i tävlingsprogrammet, som ligger på
Seniorernas hemsida.

Olle Stenström manade till att hålla speltiderna i matchspelet. De sista datum
som är inlagda för' resp. spelomgång gäller! Boka in matcherna i god tid, så
att ni inte kommer i tidsnöd. Spelschemat finns på seniorernas anslagstavla
på klubbhuset. Läs mer om vad som gäller på hemsidan.

Birgitta Angelbäck inbjöd till deltagande i Eclectic. Det gäller att få så bra
resultat som möjligt på banans olika hål under säsongen. För de tävlingar som
ingår i Eclectic, gäller att man spelar från samma tee samtliga tävlingar.

Ingen info lämnades angående Viking Senior Cup, då Per Forsström ej var
närvarande.

Noterades att herrar fr o m året de fyller 70 år, har möjlighet att välja att spela
från tee 50.

OBS! Ny startlid för tävlingarna denna säsong, är kl. 0930.

7. Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelser för måndagstävlingarna samt för alla övriga tävlingar
enligt ovan inom seniorverksamheten finns på hemsidan under fliken
"Tävlingsbestämmelser". Tävlingarna spelas enligt tidigare regler, tills dess att
hela ombyggnaden är klar.

8. Spel utflykt
Bitte JohanssonlYvonne Rolfsman informerade om årets gruppresa som i år
går till Läckö GK torsdagen den 16 juni. Pris Sek 500. Max antal deltagare
(pga bussen) är 50 st. Först till kvarn ...
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Anmälan görs i GIT under Stenungsunds GK senast den 4 juni. Läs om
Spelutflykten på hemsidan.

9. Frivilliginsatser
Olle talade om vikten av frivilliga insatser, dels för att få ned våra kostnader för
klubben (bollplockning), dels för att rekrytera nya medlemmar (fadderrundor).
Oklart om fadderrundor fortfarande organiserades?

10. Övriga frågor
- Olle flaggade för vår nye pro, Jesper Johansson, väl värd "ett besök".
- Alla rekommenderas att gå in på hemsidan, där finns mycket information att
hämta.
- Frågan ställdes om det i kommande tävlingar är möjligt att endast spela 9
hål. Frågan tas i beaktande, borde gå att lösa.
- Hans Johansson tog upp att klubben behöver fler medlemmar, att vi alla är
ambassadörer för att uppnå detta. Också förhoppning att fadderrundorna
består framfördes, vilket är ett av redskapen för att värva nya medlemmar.

,
11. Mötets avslutande

Ordföranden Olle Stenström avslutade mötet och tackade de 55 närvarande
seniorer för visat intresse
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