HaningeStrand GK

Höstmöte 2018
Glädje | Engagemang | Öppenhet
Höstmöte torsdagen den 22 november 2018
Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand
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Kallelse
Datum:

torsdagen den 22 november 2018

Tid:

kl. 19.00

Plats:

Klubbhuset, HaningeStrands Golfklubb

Klubbens årsmöte är uppdelat i ett höst- respektive vårmöte för att på ett effektivare sätt hantera
årsplaneringen.
•

På höstmötet tas beslut avseende nästa säsong (2019) med budget, verksamhetsplan,
medlemsavgifter och styrelseval.

•

På vårmötet fastställs förra årets (2018) resultat och styrelsens ansvarsfrihet.

Under punkt 6 i föredragningslistan nedan kommer vi redovisa prognosen för 2018 års resultat,
klubbens likviditet och kommande investeringar. För att ge insikt om våra förslag kommer vi att
presentera utfallet av årets medlemsenkät – Players 1st.
•

Prisutdelning klubbmästare 2018

•

Information om säsongen 2018, från respektive kommitté.

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret
7. Val av:
•

klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen samt klubbens representant i
SGDF, för en tid av ett år

•

halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

•

en revisor jämte suppleant för en tid av fyra år. I detta val får styrelsens
ledamöter och suppleanter ej deltaga
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•

tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9. Övriga frågor, avtackning, information och diskussion.

VÄLKOMNA!
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Förslag till HaningeStrand Golfklubbs operativ plan: perioden 2019-01-01 till
2019-12-31
Kansli – Reception – Shop
Vår klubbchef, Paul Youngman, har det operativa ansvaret för klubbens och HaningeStrand
Golfklubb AB:s verksamhet. Som tidigare är dessutom Claes Bergerbrant anställd som kansli/GITansvarig på 25%. Therese Hoffman är anställd som ekonom/kansli på 60%. Fredrich Borgkvist är
receptions- och shopansvarig
Tidsbokningen och shopen kommer i huvudsak att ha öppet måndag till torsdag mellan 08.0017.00, fredag 08.00-16.00 samt lördag, söndag och övriga helgdagar mellan 07.00-16.00.

Instruktörer – Shop-Range
Rikard Näslund är anställd som idrottsansvarig och head pro.

Restaurangen
Restaurangen 2019 kommer liksom 2018 drivas på entreprenad genom Harald Källström
tillsammans med Patrik Ryden.

Banan
Daniel Johansson är Course manager på HaningeStrand och svara för den dagliga skötseln av vår
bana. Till sin hjälp kommer Daniel att ha Magnus Lundell samt säsongspersonal.

Greenfeespel
Ordinarie greenfee kommer att vara 450 kr på vardagar samt 600 kr på helger. Gäst till medlem
erhåller 100 kr i rabatt och rabatten gäller alla gäster i en medlems-boll.

Samarbete med Husby GC Österhaninge, Haninge GK och Nynäshamns GK
En överenskommelse har träffats med ovanstående klubbar. Det innebär att våra fullvärdiga
medlemmar och vardagsmedlemmar samt yngre senior har möjlighet att uppgradera för fritt spel
alla tider på vardagar och helger (före 08.00 och efter 13.00). Uppgraderingen är valfri och priset
är 1505 kr för senior fulltid samt vardag och för yngre senior 22 – 27 år 1005 kr.

Greenfeeutbyte
Under år 2019 kommer vi som tidigare år fortsätta att ha greenfeeutbyte med en del klubbar.

Medlemsinformation
Klubbens hemsida hålls uppdaterad med information. Klubben har även en Facebooksida och
vidare skickas Nyhetsbrev ut för att informera och påminna om aktuella aktiviteter. Se till att du
har rätt e-postadress i GIT registret, uppdatera via ”Min golf” eller genom att kontakta kansliet.
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Förslag till årsavgifter och greenfee för säsongen 2019
Årsavgifter
Medlemsavgift – samtliga medlemmar

600 kr

Spelavgifter (inklusive 6 % moms):
Senior fulltid (28 år och äldre)

6 395:-

Senior vardag

4 895:-

Senior yngre fulltid 22-27 år

4 495:-

Flexmedlem (inkl. 4 fria ronder, valfri dag)

1 895:-

Greenfeemedlem
Äldre juniorer 16 - 21 år
Yngre juniorer 0 -15 år

795:2 095:395:-

Spelavgifter och medlemsavgift för 2019 faktureras under januari 2019. För medlem senior fulltid
och senior vardag finns, efter anmälan till kansliet, möjlighet att dela upp spelavgiften via
autogiro 12 månader från den 1/1 till den 31/12 2019.
Övriga medlemmar senior fulltid samt vardag betalar årsavgiften vid ett tillfälle. Förfallodagen är
då den 28 februari 2019 för hela beloppet. Övriga kategorier faktureras under januari med
förfallodag den 28 februari.
OBSERVERA! Medlem senior fulltid samt senior vardag är tillika spelrättsinnehavare i
HaningeStrand GK. Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter.
Undantaget är om innehavaren senast den 30 november 2018 ansöker om och beviljas passivt
medlemskap för 2019.

Greenfee
•
•

Seniorer: vardagar 450:- och helger 600:Juniorer: 200:- alla dagar

Gäst som spelar med medlem erhåller alla dagar 100 kr rabatt på ordinarie greenfee. Gäller alla
gäster i bollen.

Verksamhetsplan HaningeStrand Golfklubb
Se bilaga 1 Verksamhetsplan HaningeStrand GK.
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Förslag till koncernens budget
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Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2018
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