
Protokoll Höstmöte 4.11.2021 Seniorer NSGK 
Hylinge Bistro kl 14:00 
 
1 Mötets öppnande 
Ordförande Lars Sandberg öppnade mötet och hälsade alla ca 40 deltagare välkomna. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkändes. 
  
3 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare 
Lars Sandberg valdes till ordförande. 
Anders Arlinder till sekreterare. 
Thomas Stenberg och Bo Juhlin, att jämte ordförande justera protokollet. 
  
4 Aktuell klubbinformation 
Fredrik Lager berättade lite om verksamheten: 
-Det har spelats mycket golf i år. 13 procent av medlemmarna står för 50 procent av allt spel. 200 
fullvärdiga medlemmar har inte spelat alls. Jobb måste läggas ner för att behålla dessa. 
- Antal rundor på klubben under 2020 har ökat från 60 000 ett normalår till 100 000. Något färre 
under 2021. 
- Däremot har inte Paddelverksamheten motsvarat förväntningarna. 
- NT-golfen skall genomföras 2022. 
- Fredrik gjorde reklam för NSGK´s höstmöte den 25 november i Ramunderskolan, där mycket mer 
info kommer. 
- Även reklam för Julborden på Klinga och Bistron. Bistron har i år ett erbjudande till seniorerna på 
Vänneberga Gård. Se hemsidan. 
 
På Klinga kommer tee på hål 18 att flyttas åt höger i väntan på att bygga om hål 18 på ett mer 
genomgripande sätt, pga de nya villorna. 
-Slaghallen öppnas inom kort. 
-En arbetsdag för att snygga till banan anordnas den 11/11, med följande lunch. 
 
På Hylinge grävs det nu för elkablar till bevattningssatteliterna. 
- På röda slingan, som nyttjas väldigt mycket, anläggs tee-mattor för att spara på ordinarie tee. 
- Det skall även ordnas orange tee på röda slingan. 
 
5 Verksamhetsberättelse 
Hänvisades till hemsidan där den finns att läsa. Inga kommentarer framkom. 
 
6 Seniorkommitté 
Lars redogjorde för förslaget att avveckla nuvarande kommitté och istället införa fyra talespersoner  
för seniorerna gentemot klubbledningen. 
Komplett förslag finns på hemsidan. 
Förslaget godtogs i sin helhet och de fyra talespersonerna, Heidi Stensson, Inger Göransson, 
Thomas Stenberg och Anders Arlinder valdes. 
Vederbörande tackade för förtroendet och kommer att ha ett första möte i vecka 47 för att starta upp 
detta arbete. 
 
7 Inkomna förslag och motioner 
Inga förslag har inkommit. 
 
8 Övriga frågor 



Åsikter om kvalitén på orange tee, använda blå tee mer frekvent och bättre ordning på bokning av 
bilar i samband med våra veckotävlingar. 
Dessa frågor tas upp av talespersonerna och av tävlingsarbetsgupperna. 
 
9 Avslutning 
Lars avlutade mötet och tackade för visat intresse. 
Den gamla Seniorkommittén var härmed avvecklad. 
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