Protokoll fört vid Old Members BBGK vårmöte den 15 april 2015, kl. 13.00
Vid vårmötet närvarade ca 65 Old Members.
1. Mötet öppnas.
2. Lennart Rudblom hälsar alla välkomna.
3. Till ordförande för mötet väljs Lennart Rudblom.
4. Till sekreterare för mötet väljs Ruth Davidsson.
5. Som justeringsman väljs Gunvor Lager, för att tillsammans med ordföranden, justera
protokollet.
6. Kallelsen till mötet och dagordningen för mötet godkänns.
7. Två nya medlemmar hälsas välkomna: Leif Brännström och Jan Ankarstrand.
8. Bengt Persson meddelar att han inte längre kan uppdatera OM:s E-postlista. Alla ändringar
av adresser och E-postadresser måste hädanefter anmälas till kanslipersonalen. Mötet anser
dock att saken bör diskuteras ytterligare med klubbchefen. Det bör vara möjligt för OMkommittén att göra utskick till medlemmarna.
9. Ordföranden informerar om säsongens tävlingsprogram. Klubbledning och klubbchef har sagt
nej till matchspel på tisdagar. Detta innebär färre antal röda tävlingar på måndagar.
Matchspel ska spelas som det lottas och ska inte kombineras med matchcup.
Tävlingsprogrammet fastställdes, förutom ändring av anmälan till matchspel, som nu ska ske
kl.08.00 – 08.30.
10. Gunvor Lager presenterar verksamheten på 9-hålsbanan. Antal deltagare stiger och det har
varit >20 spelare ibland. Ny starttid kl. 08.45. Startförbud för andra spelare mellan kl. 08.45 –
09.30 och 10.45 – 11.30. Aktuell skylt om detta ska finnas vid 1:ans tee.
11. Birgitta Hellqvist informerar om aktuella klubbutbyten. Endast ett klubbutbyte med resp.
klubb (Kungsängen, Sollentuna och Täby) per säsong. OM är positiva till att fortsätta med
klubbutbyten.
12. Harriet Rudblom informerar om Hemliga Resan den 6-7 sept. 2015 (sön-mån). Se
anmälningslista på anslagstavlan!
13. OM:s hemsida uppdateras regelbundet. Senaste Nytt finns nu på egen sida.

14. Inga övriga frågor diskuterades.
15. Klubbchef Patric Wester informerar om att golfintresset ökar i Sverige, fr. allt i
Stockholmsområdet. Ungdomssidan har tyvärr en nedgång på 40%.
BBGK har en framgångsrik ungdomsverksamhet från 18 år.
BBGK vill vara en riktig golfklubb, en attraktiv och välskött medlemsklubb.
Det ekonomiska resultatet 2014 har gett ett litet överskott. Två nya servoklippare kar kunnat
köpas in. Restaurangen är omtapetserad och ommålad. Ny uteplats har byggts och nya
möbler till denna köpts in. Ev. kommer receptionsdisk och shop byggas ihop för att personal
ska kunna utnyttjas bättre fr. allt på kvällstid.
Ny kioskbyggnad och vattentoalett är planerade. Drivingrangen kommer att rustas upp med
nya mattor och en ny bollmaskin har köpts in. Till denna kommer man att kunna använda
kreditkort. Gamla kort till bollmaskinen byts ut mot nya.
Tyvärr har BBGK blivit utsatt för stölder och skadegörelse: stulen traktor, bollplockarmaskin
och sönderslagen bollmaskin. En stor flock med 50-60 korpar hackar sönder många greener.
Vid fråga från Gustaf af Jochnick lovar också Patric att undersöka möjligheterna för OM att
göra E-postutskick. När det gäller matchspel på tisdagar anser Patric att denna fråga är
utagerad.
Önskemål framkommer också om att 9-hålsbanan ska rustas upp med nya mattor och ramar
vid utslagsplatserna.
Fler banvärdar behövs under säsongen!
16. Ordföranden tackar till sist alla och avslutar mötet.
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