Protokoll styrelsemöte nr 1 2020-02-05
Närvarande styrelsen: Cecilia Engblom, Johan Westman, Jessica Lindbladh, Lars Börjesson, Lars
Lundquist.
Närvarande från G4G: Neil Fossett
Närvarande från kommittéerna: Bengt Göran Broström, Göran Wängelin, Rigmor Öberg, Marianne
Spegel, Arne Söderberg, Lars Henriksson

1

Mötets öppnande
Cecilia Engblom, ordförande hälsade välkommen till mötet.

2

Dagordningen
Dagordning godkändes

3

G4G information, Neil
* Svante Adelin blir ny Pro & Neil har skrivit ett 2 årskontrakt. (Ger oss en bra
möjlighet till utveckling av juniorverksamheten)
* Rangen: Kommer hantera både kreditkort och polletter under 2020.
* Banan: Finns idag vissa döda partier på banan, inget ovanligt så här års. Nytt
pumpsystem installeras.
* Restaurangen: Samtal pågår med ev. partners.
* Lars Börjesson och Per Kollberg går in i G4G, då Calle Malmberg har trappat ner.

4

Ekonomirapport, Jessica Lindbladh
Genomgång av resultatet för 2019, blev positivt. Budgetarbete pågår och slutlig budget
presenteras på Årsmötet den 25 mars.

5

Hemsidan, Johan Westman
Nya ”klubb-sidan” www.vallentunagolfklubb.se visades kort. Sidan är fortfarande i
uppbyggnadsfas och respektive kommitté skall nu i februari inkomma med ev.
ändringar/önskemål om justeringar.
Alla kommitté-sidorna kommer sedan att ha liknande grundstruktur med samma basinformation, typsnitt m.m. med möjlighet att få in extra information på ”Aktuellt” via
Lena Collin Westman som administratör.
B-G Broström och Lars Henriksson har önskemål om att själva kunna göra ändringar,
varför en kort genomgång kommer att ske under februari, så vi kan lansera den nya
påbörjade ”klubb-sidan” i början av mars och för presentation på årsmötet.

Medlemmarna kommer inte att behöva logga in för få tillgång att se sidorna.
Tisdagsgolfens anmälan kommer att hanteras som alla andra tävlingar via GIT.

6

Årsmötet, Cecilia Engblom
Årsmötet kommer att ske onsdagen den 25:e mars kl.19.00 i klubbhuset.

7

Workshop med Mål för Vallentuna GK.
Separat sammanställning!

9

Mötet avslutas.

10

Nästa möte
Vi kommer ev. att ha ett extra möte innan årsmötet den 25:e Mars.

Underskrifter:

Summering Workshop: Mål med Vallentuna GK
Kort- och Långsikt:
•

Seriespel: Svårt att locka in medlemmar ”mitt i livet” med jobb, barn och andra
intressen. Förbundet väljer tider/dagar vilket blir svart att planera. Kommer att
behövas en Positiv ”in-försäljning” om ex: team-känsla, ta med kompisar, gratis spel
på andra banor, VGK tröjor, endast 4 ggr/år samt hur upplägget ser ut mer specifikt för
de som aldrig deltagit. Samt att göra detta på hösten istället för 2v. innan. (Pga.
Medlemsinfo. Inte är klart tidigare.)

•

Aktiviteter: Ex. Städ-dagar med mer specifikt om vad som behövs göras, och att
ALLA är välkomna och kan hjälpa till. Plus kanske en 9-hålen tävling innan/efter.

•

Damgolfen: Tisdagar, men att även kunna starta på 10:a någon gång för ombyte. Samt
att kanske starta med ett par Regel-uppdateringar, varje gång. Önskan finns även om
ex. en kväll med ”Svante-träning” för damerna. (Må, On, To, Sö?) (Ex. Bunker,
puttnig, chippning osv. kombinerat med ett par Regel-tips igen).

•

Juniorer: Involvera förändrar, till intresserade barn som behöver skjutsas, om det är
för långt. Kontakta närliggande skolor (med cykelavstånd som Ormsta/ Lindholmen)
som Prova-på/friluftsdag eller likande. (Skolor kan även då betala en del). För att öka
antalet juniorer till 50st 2021-22.

•

Klubb-hemsidan: Mål att vara klar för lansering, men under arbete den 1/3, Sedan
visas på årsmötet.

•

Golfvecka i Juli: Samtidigt som Lindö GK som lockar många, eller innan/efter. Med
tävlingar varje dag, men olika spelformer. Komplement till G4G´s Greenfee på 250kr.
En Nationell Damdag, typ Arlandas modell som lockar massor.
Idrottens Dag på Vallentuna IP. Deltag med flaggor, bås, testa Rangen, puttning osv.

•

Regelträffar: För att de Flesta av oss behöver uppdatera sig om alla Regler
kontinuerligt. Kanske även gällande uppdatering kring nya Hcp-systemet.

•

Fortsätta med Utvärderingsenkäten efter säsongen 2020, som 2019.

