Verksamhetsberättelse för Skellefteå Golfklubb 2010
Säsongstart
Golfåret 2010 startade februari med
inomhusträning i en lokal i Expert
söder/EM Möbler huset.
Drivingrangen på Rönnbäcken öppnades
den 8 maj. Golfbanan öppnade den 21 maj.
Ny Pro
Mikael Berglund en meriterad
spelare/tränare rekryterades som Pro.
Shop
Avtalet med Ulf Andersson rörande
golfshopen fortsatte som tidigare.
Restaurangen
Mikael Lundmark med personal har drivit
golfrestaurangen 2010.
Ungdomar
Gamla maskinhallen har bygds om till en
lokal avsedd för klubbens junior
medlemmar, där finns TV Spelrum,
Pingisrum samt matrum med kyl och
mikro. Mikael tillsammans med tre juniorer
vann regionfinal i PGA Junior Pro Am och
fick spela finalen på PGA`s nya bana i Skåne.
Bagplatser
I gaveln på gamla maskinhallen har 86 nya
skåp bygds varav minst hälften är avsett för
junior medlemmar

Möten 2010
Årsmötet hölls den 23 mars och höstmötet
hölls den 21 november. Höstmötet
organiserades i form av ett öppet hus i
Rönnbäcken för att attrahera ett större
antal medlemmar. Ett 60-tal medlemmar
deltog, vilket är en hög siffra jämfört med
ett konventionellt höstmöte.
Banan
Banan var i toppskick 2010. En ny
slipmaskin köptes som underlättade
greenkeepernas arbetet. En dosa för
styrning av bevattningen skaffades.
Green området på blå femman har höjts
kort och till höger om greenen för att få
regnvatten att lättare söka sig bort från
greenområdet mot bäcken och även för att
få ytterligare pinplaceringar. Bunkern på
högersidan fairway på blå sexan har fyllts
igen. Bevattningen på gul sexans
greenområde har förbättrats. Samtliga
dammar har rensats och röjningsarbete har
pågått under säsongen.
Investeringar
Slipmaskin, skopa till Lundbergaren, dosa
för styrning av bevattningen samt en ny
server
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla
anställda som gjort ett riktigt bra jobb
under det gångna året!

Resultat
Rörelseresultatet för koncernen före räntor
avskrivningar blev 897 (905)* tkr .
Investeringar har under året uppgått till
med 306(804)* kkr.

Styrelsen har haft 8 sammanträden under
verksamhetsåret förutom höst- och
årsmöte.

Greenfeegäster
Antalet greenfeegäster har under året varit
3550 (3600)* samt 4300 (4800)* gäster
har spelat på korthålsbanan.

Ekonomi: Se årsredovisning.

*Siffror inom parentes avser 2010
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Styrelse och funktionärer 2010
Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Hans Clausén
Evy Löfbom
Leif Lundmark
Christer Edmark
Eva Lundmark
Christer Edmark
Anders Enquist

Revisorer

Henry Almström
Berth Hägglund

Valberedn. Margareta Carlbäck
Hans Hellgren
Lars G Carlsson
Bana

Anders Järnmark
Kurt Holmström
Rolf Johansson
Sören Karlsson
Thune Söderberg
Hans Ericsson

Kansli

Stephen Skinner
Roland Öhgren
Maria Ericsson
Carina Wikström

Tränare

Mikael Berglund

Hedersmedlemmar
Sture Altin
Berth Ekwall
Sven Höglund
Neil Richmond
Nigel Fosker
Jöns Larsson

/Styrelsen i mars 2011

