Ängelholms Golfklubb
Seniorkommittén
Protokoll fört vid Seniormötet 2018-12-04

§ 1

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Susanne Adamsson valdes till ordförande för mötet.

§ 3

Susanne Adamsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 4

Rolf Lindgren valdes att justera protokollet.

§ 5

Kallelsen till mötet godkändes.

§ 6

Föredragningslistan fastställdes.

§ 7

Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 8

Kassören Inger Mårtensson redogjorde för ekonomin under det
gångna året.
Resultatet visade ett underskott om 287 kronor.

§ 9

Den ekonomiska granskningsrapporten redovisades och upplästes
av kommitténs revisor Lars Brandt. Rapporten lades till
handlingarna.

§ 10

Christer Andersson delgav sina åsikter om onsdagsgolfens
uppbyggnad. Som ny medlem i klubben med en vilja att delta på
onsdagarna framförde Christer önskemål om 9-hålstäving som
komplement till den ordinarie spelplanen. AU kommer att se över
hur många, som kan komma i fråga för en sådan tävling och
återkommer under våren i frågan.

§ 11

Seniorkommitténs AU beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12

AU presenterade förslag till spelplan för 2018
Diskuterades starttid för kommande säsong. Efter diskussion och
omröstning beslöt mötets deltagare, att starttiden för maj-augusti
under 2019 skall vara 8:20 med samling senast 8:00.

§ 13

Följande ledamöter valdes till Arbetsutskottet:
Sammankallande
Susanne Adamsson

för ett år (2019)

Ekonomiansvarig
Inger Mårtensson
Tävlingsledare
Lars-Erik Söderberg

för ett år (2019)

2 ledamöter
Sofie Grönholm
Hans Sterner

för två år (2019-2020)

Revisor
Lars Brandt

för ett år (2019)

Valberedning

Bengt Eriksson (sammankallande)
Anita Frick
Jan-Ove Strand

för ett år (2019)

§ 14

Informerades om julfrukost den 12 december 2018.

§ 15

Birgitta Persson avtackades efter 6 år som medlem i AU.
Många varma applåder samt gåvor framfördes från en tacksam
skara deltagare.

§ 16

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ängelholm, dag som ovan
Vid protokollet

________________________________
Susanne Adamsson

Justeras

___________________________________
Rolf Lindgren

