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Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Hans Johansson som hälsade välkommen och 

deltagarna gratulerade Jörgen med en blomma på grund av att han nyligen fyllt 60 år. 

Närvarande 

Leif Gustafsson, Patrick Solhemmer, Pelle Gärdensmo, Maria Lindberg samt P-O 

Bengtsson. Jörgen Andersson och Leif Nilsson. 

Val av sekreterare 

P-O valdes att föra anteckningar för mötet. 

Godkännande av dagordning 

Dagordning enligt kallelse. 

Godkännande av protokoll 

Punkter från föregående möte rapporterades och godkändes. 

Ställplats: Skylt för ”Camping” ska bytas ut mot skylt ”Ställplats”. 

Teeskyltar: Nya dekaler på Teeskyltar är beställda, Pelle kollar om underlaget som 

informationen ska sitta på duger i sitt nuvarande skick. 

Städdagar: Inför nästa år behövs bättre info för att nya medlemmar ska veta vad 

”Städdagar” innebär. Eventuellt ska möjlighet finnas att ha ”egen städdag” på annan 

tid. Detta kräver mer administration och ”arbetsledning”. 

Nya ärenden 

 

• Banstatus: Det är mycket uppslagen torv och skyltar att lägga tillbaka torv har 

satts upp.  

Pelle och Christer avgör om det ska införas ”peggtvång” på banan nu, på 

grund av att banan för tillfället är mycket blöt. Ett mindre önskvärt alternativ 

är att tillfälligt stänga banan för spel, Pelle o Christer beslutar. 

 

• Hålvärdsystemet: Fungerar knappt, några tar sig an uppgiften. 

 

• Banförbättring: På grund av den vattensjuka banan gjordes en genomgång av 

framtida förbättringar av banan inomhus. 



Deltagarnas åsikter och önskemål från hål 1 till 18 dokumenteras i ett särskilt 

dokument. Detta blir en ”Bruttolista” där åtgärderna kommer att prioriteras 

och ansvarig för åtgärden utses. 

 

Dock enades vi om att klippa ner green-nära, toviga områden som också 

kommer att fungera som avrinningszoner. Detta innebär att men inte straffas 

så hårt om man missar green med några meter. 

 

Dagordning för nästa möte 

Hans kallar till nästa möte i slutet av sommaren. Om behov uppstår kan det bli 

tidigare.  

Mötets avslutande 

Hans tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av P-O Bengtsson 

Godkändes av: Hans Johansson 

 


