Höstmöte för NSGK:s seniorer Hylinge Bistro 25 oktober 2018.
Ordförande Bengt Johansson hälsade välkommen till de ca 50 st seniorer som medverkade.
Dagordningen fastställdes
Till ordförande på mötet valdes Bengt Johansson, till sekreterare valdes Lasse Johansson.
Protokolljusterare Arne Johansson och Sören Elfsberg valdes.
Filip Eriksson informerade om klubbverksamhet, en handigolf sektion är startad med gott intresse.
Tävlingsverksamhet för juniorer på båda banorna under uppbyggnad.
Niclas Westerholm berättade om klubbens läge och framtid.
Plussade för Filips engagemang på flera områden.
Markförsäljningen är klar , två av tre utbetalningar till klubben gjorda vilket gör att likviditeten är ovanligt
god inför vintern.
Jobbig första del av året, angående polisanmälan som är inlämnad har inget hörts från myndigheterna
ännu.
Underlaget för budgeten för 2018 visade sig vara felaktigt pga felaktigheter i medlemsmatrikeln,
Den varma sommaren har gett minskade greenfeeintäkter , sammantaget pekar detta på ett minusresultat
för 2018.
LRF-Konsult som haft hand om ekonomin första delen har sagts upp då klubben inte varit nöjd med
redovisningen, nu har YOUnited Professionals tagit över och kommer finnas på plats en dag i veckan.
För 2019 kommer medlemsavgifter och greefeeavgifter att justeras, troligtvis uppåt, vissa rabatter
försvinner. Årsmötet den 22/11 kommer att ta besluten.
Grunden är och kommer att vara bra banor, båda banorna kommer att förädlas succesivt, bland annat
kommer bunkrar att byggas om under en treårs period.
Vattenproblemen på båda banorna är under utredning för bra lösningar.
Sponsorsintäkter har ökat medans greenfeegäster minskat.
Finns en missnöjdhet med restaurangen på Klinga.
Världsmästaren i hickorygolf omnämndes som en god ambassadör för klubben.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Visade sig att klubben även haft ett H55-lag som spelat seriespel
med mager framgång.
Angående seriespel har den enkät till lagledarna visat att det finns ett intresse av att spela utanför länets
gränser, klubben har därför gått med på att under 2019 anmäla ett H65 och ett H75-lag till MSV.

Val av funktionärer för 2019 gjordes enligt följande :
Seniorkommiteen : Omval av Christer Andersson och Ulf Larsson på 2 år.
Arbetsgrupp Tävling Klinga: J-O Zeijlon, Christer Andersson och Kent Pettersson omval 2 år.
Nyval av Thomas Stenberg på 2 år.
Arbetsgrupp Tävling Hylinge: Omval av Berit Andersson, Kicki Petersson, Kurt Klevesand och Ulf
Larsson.Nyval av Birgitta Borg
Till ny ledamot i valberedningen Klinga valdes Jonas Jakobsson.
Omval av valberedningen på Hylinge. Peter Westgren och Bo Juhlin.
Önskan om fler damer i arbetsgrupperna framfördes.
Motion om seriespel tillstyrktes.
Motion angående borttagning av Julicupen på Klinga avslogs.
Motion om att 70+ skulle gälla för att spela från röd tee togs upp.
Votering begärdes och omröstningen utföll så att 75+ gäller för båda banorna och för både damer och
herrar. Motionen avslogs därmed.
Ronny Ring informerade om vinterns puttning på Racketstadion och önskade att flera deltog.
Prisutdelning för matchspelet: Segrare Bernt Eklund och tvåa blev Macke Daoud.
Julicupens prislista i A-klassen: Vann gjorde Berndt Pellny , tvåa blev Tomas Börken, trea Margareta
Elfsberg, fyra Bengt Alden och femma blev Dennis Persson.
I B-klassen segrade oväntat Ulf Larsson före Macke Daoud och Kent Ågren
Pokalerna i Julicupen skänkta av Veteranpoolen Norrköping.
Närvarande lagledare erhöll ett stort tack och en bok för det stora arbetet de utfört.
Avslutningsvis avtackades Dennis Persson, Börje Jönsson och Kerstin Esting för mångårigt, bra arbete i
klubben.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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