Protokoll fört vid Old Members vårmöte 11 april 2018
1.

Mötet öppnas.

2.

Ordförande Ove Lådö hälsar alla välkomna. Han presenterade statistik över deltagande i OM:s
tävlingar från 2017. I förhållande till antal medlemmar 55+ är det många som inte deltar i våra
tävlingar. När det gäller åldersgrupperna 65–70 och äldre borde vi kunna locka med fler att
delta. Det arbetas för vision 50/50, som innebär att förbättra för damer, så att fler tycker det är
roligt och vill delta.
Idéer om hur vi kan få fler att spela med OM kan mailas till oldmembers@bbgk.se.

3.

Till ordförande för mötet väljs Ove Lådö.

4.

Till sekreterare för mötet väljs Veronica Lindroth.

5.

Som justeringsman väljs Bengt Persson att jämte ordförande justera protokollet.

6.

Mötet godkände föreslagen dagordning.

7.

Bosse Ericsson berättade om några nyheter inför årets säsong.
Det kommer att bli 2 kanonstarter på stora banan
Matrisen för poängfördelningen är justerad.
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12 av 15 singeltävlingarna räknas för Årets Golfare. Antalet kan komma justeras beroende på
när golfbanan kan öppnas.
8.

Robert Åhlström presenterade säsongens tävlingsprogram.
Sällskapsgolf – klassen för de som inte vill tävla men ändå delta. Valmöjlighet vid anmälan i Min
Golf.
Konsekvent fritt val av tee.
Order of Merit – Årets Golfare
Klubbutbyten / Treklövern – Samtliga bortamatcher.
Mot Kungsängen (24 spelare/klubb) anmälningslista finns på OM’s anslagstavla.
Sollentuna (treklövern 15 spelare/klubb), Täby (treklövern 15 spelare/klubb).
Anmälningslistor till Sollentuna och Täby sätts upp ca 1 månad innan resp. tävling.
Eclectic – Endast valda resultat från OM:s hcp-grundade tävlingar på 18-hålsbanan.
Spelprogram 2018: 34 speltillfällen varav 10 inte är hcp-grundande, 6 är Matchspel, 5
lagtävlingar och 3 klubbutbyten.
Robert har utgått från förra årets tävlingsledare när han satte ihop årets program. Om det är
någon som inte kan just den dagen de är uppsatta, kan de själva försöka byta eller höra av sig.

Gunvor Lager informerade om tävlingarna på 9-hålsbanan på måndagar. Spelprogrammet följer
OM:s tävlingsprogram för 18-hålsbanan. Anmälan görs på plats vid första tee, kl 8:25 den
aktuella dagen. Därefter görs en startlista. Tävlingsresultaten finns på Min Golf.
Matchcuperna som är Mixed foursome, Mixed A- resp. B-klass. Det bestämdes att det inte blir
någon OM Matchcup Damklass eftersom det kommer finnas en Matchcup för damer inom
damsektionen. Anmälningslistorna finns på OM:s anslagstavla. Tävlingsavgiften 40 kr ska betalas
till receptionen innan första matchen spelas.
Ronnie berättade om Matchspel som spelas första helgfria tisdagen i varje månad. Första
tillfället är den 8 maj. Anmälan ska göras senast en vecka innan, med anledning av att kunna
frigöra blockade tider, så att tillgängligheten ökar för andra som vill spela. Anmälningslista finns
på OM:s anslagstavla.
9.

Robert Åhlström berättade om OM:s klubbresa till Orresta GK den 2–3 september. Information
och anmälningslista finns på OM:s anslagstavla.

10. Övriga frågor:
Roland har mailat ut förfrågningar om intresse för att delta i seriespelet H70. Det gäller för dem
som fyllt 70 år och med hcp 19 eller lägre. Det är bara ett fåtal som har svarat
Krister Jonsson informerade att frivilligkåren behöver tillskott av personer som kan hjälpa till.
T.ex. med skötsel av rabatter runt klubbhuset och det kommer att behövas extra insatser vid
ombyggnationen av uteplatsen m.m. Det går bra att kontakta honom för att anmäla sitt intresse.
Det är inte bindande.
Ove Lådö berättade om Jan-Ivars erbjudanden gällande kurser riktade till bl.a. OM-spelare. För
mer information gällande detta kan man gå in på www.jiva.nu
När vinterns puttningstävling i Komethallen hade sin avslutning delades det ut priser sponsrade
av JIVA Golfs Order-of-Merit. Vinnarna var Sten Drakenberg och Veronica Lindroth. Med
anledning av att Veronica inte var närvarande vid avslutningen fick hon motta priset idag av
Bosse Ericsson
Det var flera nya ansikten på mötet, som hälsades välkomna.
11. Klubbchefen har ordet:
Oliver May berättade att ekonomin och banan ser bra ut. Det har varit en hård lång vinter med
snö och växlande temperaturer. Det har blivit isbildningar som måste åtgärdas. Bunkerarbetet
kommer snart att slutföras. Ekonomin är i balans och det har gjorts investeringar i
maskinparken. Bygglovet är klart för ombyggnaden av uteplatsen, men nu väntas det på att
startlovet ska träda I kraft. Ombyggnaden beräknas ta ca 3 veckor.
Avtalet med Sollentuna och Täby fortsätter och det har skrivits ett nytt avtal med Österåker,
som gäller för A- och Y-medlemmar som kan spela på dessa banor utan extra kostnad.
Hålindex på vår 18-hålsbana är nu justerat och gäller för denna säsong. Den 7 juni fyller klubben
40 år. Den 26 maj är det Golfens dag. Viktigt med junior- och elitverksamheten och att nya
medlemmar får hjälp med att komma med i gemenskap. 18-hålsbanan beräknas öppnas 1 maj.
12. Ordförande tackar alla och mötet avslutas.
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