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Protokoll fört vid Oldmembers vårmöte 2014-04-16
Närvarande: ca 50 medlemmar (samt KC Partric Wester under pkt 7)

1. Alla hälsas välkomna och mötet öppnas
Britt-Marie Lennmark hälsade de närvarande välkomna till Vårmötet och till en ny säsong.
2. Ordförande har ordet
Britt-Marie, ordförande för OM, presenterade övriga i styrelsen: Berit Billow, sekreterare,
Bengt Persson, hemsidan och tävlingsprogrammet, Bo Eriksson, GIT och statistik och Birgitta
Hellqvist, (ej närvarande) klubbutbyten.
Britt-Marie meddelade resultatet av dagens scrambletävling som enligt tradition inlett
säsongen. Vann gjorde lag Bosse Temnell.
Hon meddelade också att en del ändringar införs 2014, som innebär att färre tävlingar kan
genomföras när OM: s tävlingsdag flyttas från onsdagar till måndagar. Hon framförde OMstyrelsens önskan om att säsongen ska bli bra, både vad gäller spel, väder och trevlig samvaro
på banan.
3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Britt-Marie Lennmark.
4. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Berit Billow.
5. Val av en justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Putte Bolander.
6. Fastställande av dagordning för mötet och ordning för kallelsen
Fastslogs att kallelse till årsmötet skett per e-post den ¼ till både gamla och presumtiva OMmedlemmar, genom information på kommitténs hemsida, samt på Old members anslagstavla
i klubbhuset. Dagordningen godkändes.
7. Klubbchefen har ordet
Patric Wester informerade om arbetet på klubben under vintersäsongen. Vi har fått en ny
layout på klubbens hemsida. Stor del av arbetet har Inger Kjerrman gjort och för OMs del
Bengt Persson. Ekonomin är i balans, men när det gäller maskiner går vi lite på lånad tid.
Kontakten med sponsorer har skötts av Jan-Erik Sarvid och vi är nästan i mål.
Vi kommer att starta nybörjarkurser till konkurrenskraftiga priser. Klubben kommer att ordna
SM i Hickory. Good Life Open kommer att spelas på BBGK den 5 juni. Vi hoppas få
tävlingen Annika Invitation 2015 eller 2016.
Gunvor Lager framförde ånyo önskemål om förbättringar på 9-hålsbanan såsom möjlighet att
nyttja toaletten på 18-hålsbanans hål 15 genom en klippt gångväg från hål 5 på 9-hålsbanan,
justering av brunnslock på hål 4 mitt på fairway, klocka att ringa i mellan hål 7 och 8, (Patric
meddelade att en enbuske skulle sågas ned som kan förbättra sikten), låda för scorekorten,
information om klubbhandicap, bättre skyltning vid hål 1 på 9-hålsbanan. Klubbchefen
meddelade att han noterat önskemålen och kommer att be Bankommittén att göra
ändringarna.
Föreslogs att ett mobilnummer till receptionen vid akut behov skulle finnas på scorekorten.
En hjärtstartare finns i banvärdsbilen.
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8. Presentation av nya och inbjudna medlemmar
Deltagare som inte deltagit i Old members verksamhet tidigare säsonger presenterade sig och
hälsades hjärtligt välkomna till oss.
9. Uppdatering av e-postlista
E-postlistan cirkulerades för komplettering och justering av adresser och telefonnummer. Det
finns 176 medlemmar inom OM. Säsongens föreslagna tävlingsledare ombads att kontrollera
i programmet att datum för deras medverkan passar.
10. Presentation av säsongens tävlingsprogram
Bo Eriksson och Bengt Persson presenterade säsongens tävlingsprogram. I år kommer vi
huvudsakligen att spela på måndagar. Matchcupen första måndagen i månaden, maj – augusti
och oktober, kommer att ingå i tävlingsprogrammet.
Ny starttid för måndagstävlingarna blir 08.30,
11. Presentation av verksamheten på 9-hålsbanan
Gunvor Lager presenterade tävlingarna på 9-hålsbanan. Samling sker senast 08.45 då lottning
görs. Första starttid är 09.00.
12. Orientering om klubbutbyten
Bosse Eriksson informerade om vårt klubbutbyte med Kungsängen. Den 28/5 möts vi på BroBålsta och den 10/9 på Kings Course på Kungsängen.
Den 16/6 spelas Treklövern på Täby och 3/9 på BBGK.
13. Hemliga resan 2013
Monica Spendilow informerade om planen. Resan går den 7-8/9. Pris per person 1.400:-.
Bosse Eriksson undersöker om det går att lägga Irish greensome-tävligen kl 13.00 måndagen
den 8/9.
14. Old members hemsida
Bengt Persson informerade om och visade klubbens och vår nya hemsida.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor framfördes.
16. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och önskade alla en lyckad golfsäsong.
Vid protokollet

Berit Billow

Justeras:

Britt-Marie Lennmark

Putte Bolander

