Tönnersjö GK
Årsmöte 2017-12-10, 15.00
Tönnersjö Golfrestaurang.
ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017
1. Föredragningslista
2. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017
3. Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén Dam / Herr 2017
4. Verksamhetsberättelse för Juniorkommittén 2017
5. Verksamhetsberättelse för Miljökommittén 2017
6. Verksamhetsberättelse för Regel och handicapkommittén 2017
7. Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén 2017
8. Verksamhetsplan för Tönnersjö GK 2018
9. Verksamhetsplan för Seniorkommittén Dam/Herr 2018
10. Verksamhetsplan för Juniorkommittén 2018
11. Verksamhetsplan för Miljökommittén 2018
12. Verksamhetsplan Regel och handicapkommittén 2018
13. Verksamhetsplan för Tävlingskommittén 2018
14. Ekonomisk rapport 2017
15. Budget för 2018

1

1.

Föredragningslista till årsmöte i Tönnersjö Golfklubb den 10 december 2017.

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare.
7. Styrelsens samt kommittéernas verksamhetsberättelser för 2017.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott, respektive underskott i
enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.
11. Förslag på medlemsavgift samt fastställande av medlemsavgift för 2018.
12. Fastställande av verksamhetsplaner för 2018.
13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
14. Val av ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.
15. Val av 2 ledamöter i styrelsen för 2 år.
16. Val av 1 suppleant i styrelsen på 1 år.
17. Val av kommittéledamöter.
18. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen på 1 år.
19. Inkomna motioner.
20. Övriga frågor.
21. Prisutdelning.
22. Mötets avslutande.
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2.
Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2017
Tönnersjö golfklubb har 456 medlemmar varav 226 greenfee medlemmar, 142 fullbetalande
medlemmar och 38 nybörjarmedlemmar. Tillkommer gör anställda, sekundära medlemmar
samt hedersmedlemmar.
Styrelsen har bestått av Mats Nordvall ordförande, Roland Tellebo kassör, Jan Grundström
sekreterare, Tommy Carlsson ledamot, Filip Jonson ledamot och Christer Thelander
suppleant.
Styrelsen har haft 10 protokollförda möte under året.
Under tävlingssäsongen har Banan/klubben genomfört 7 tävlingar med bra startantal.
Framförallt tävlingshelgen i juli lockade många spelare.
Klubbens tränare har varit Jacob Stenberg.

Övriga aktiviteter har varit gemensam städdag med tävling som avslutning.
Gemensamt med banan har man lagat/förbättrat ett antal utslagsplatser.
Styrelsen har gemensamt aktiverat damer, herrar och juniorer i såväl träning som tävling.
Styrelsen deltog vid HGF:s styrelsegolf i Rydö där Tönnersjö tog hem segern!

Klubben och HTGAB har haft ett bra samarbete 2017.
Styrelsen har varit representerad vid Hallands golfförbunds vår och höst årsmöte.
Samt deltagit på ERFAs möte.
Delar av styrelsen har deltagit i arbetet med Vision 50/50.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som gjort ideella insatser under Tönnersjö Golfklubbs
verksamhetsår 2017.
Vi vill även framföra vårt tack till Halmstad Tönnersjö Golf AB

Tönnersjö Golfklubb 2017-12-10
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3.
Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén Dam/Herr 2017
Senior Dam/Herr golfen startade torsdag 13 april och har spelats varje vecka fram till 7
september med totalt 21 omgångar (omgång 17 inställd pga.regn). 41 golfare( 37 män och 4
kvinnor) har medverkat under säsongen.
17 spelare har medverkat minst 8 omgångar och har därmed varit med och tävlat om det
åtråvärda vandringspriset ”Rolf Bengtssons pris” som i år vanns av Magnus Johansson på ett
snitt av 35,5 slag på de 8 bästa omgångarna. På andra plats kom Jan Grundström (36,9) och
på tredje plats Matthi Eliasson (37,4).
Lördagen 9 september åkte 22 glada golfare buss till Wittsjö GK på den årliga avslutnings
resan, 15 från Tönnersjö GK och 7 från en inbjuden liga(Dråpslaget). Efter en blöt runda
avslutade vi med en mycket god måltid och prisutdelning. Stolt bärare av den Röda kavajen
blev Magnus Johansson som spelade bra golf och är en mycket värdig vinnare.
Det fina priset ”Rosa Bollen” vanns i år av Jörgen Eriksson.
Efter tacktal och flera uppmuntrande kommentarer äntrade vi bussen för hemfärd till
Halmstad.
Väl mött nästa säsong 2018!

Seniorkommittén Dam/Herr
Roland Tellebo

Mats Nordvall
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4.
Verksamhetsberättelse för Juniorkommittén 2017.
Säsongen 2017 har varit mycket bra och utvecklande för våra juniorer.
Vi har fått en ökning 70 % av juniorer i år och vi är otroligt glada över den fantastiska
utvecklingen. Jakob är en bra och mycket omtyckt tränare.
I år delades juniorerna upp i två grupper. Första gruppen tränade de mellan 18-19 sedan fick
de gå ut på banan och den äldre gruppen tog över och tränade med Jakob mellan 19-20.
Det nya medlemskapet där en junior kan ta med en vuxen gratis var en succé.
Den inplanerade vinterträningen blev tyvärr inte av och detta för att vi hade för lite ideella
krafter som kunde hjälpa till.
Några av våra juniorer var med och tävlade i startskottet även i år och där gjorde en av våra
juniorer en HIO, fantastiskt kul. Stort grattis!
15 juniorer har tränat sammanlagt under året. De har tränat en gång i veckan 2tim per gång
och det har varit 17 tränings tillfällen under säsongen med sommaruppehåll.

Styrelsen.

5.
Verksamhetsberättelse för Miljökommittén för 2017.
Miljöansvaret vilar helt på Halmstad Tönnersjö Golfbana AB. Miljökommittén på Tönnersjö
Golfklubb bevakar så att miljöarbetet efterlevs och fortsätter enligt gällande miljökrav.
Miljökommittén har inte haft något protokollfört sammanträde under 2017.
Eventuella frågor gällande miljöarbetet tas upp som en punkt på styrelsemöten om det
behövs. Under året har det inte varit några större frågor att diskutera.
Miljökommittén har hela tiden fokus på alla förändringar som sker på banan och övriga
aktiviteter som sker på anläggningen.
Samarbetet mellan Tönnersjö GK och Halmstad Tönnersjö Golfbana AB fungerar mycket bra.
Miljöarbetet är något som man hela tiden fortsätter med, man kan alltid förbättra sig i
miljötänkandet och ta tillvara på medlemmars förslag och idéer som vi kanske kan
förverkliga inom rimliga gränser.
Miljökommittén.
Karl-Erik Karlsson/Mats Nordvall.
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6.
Verksamhetsberättelse för Regel och handicapkommittén 2017.
Regel och handicapkommittén har arbetat väldigt sparsamt under 2017. Handicap revision
kommer att genomföras vid årsskiftet. Banan har blivit slopad under 2017 och det innebär
att vi har generellt tappat 2 slag för dom flesta.

Styrelsen.

7.

Verksamhetsberättelse för tävlingskommittén 2017.
Golfåret 2017 har vi fortsatt med att jobba med att få fler att tävla hos oss på Tönnersjö.
Detta arbete har visat resultat och vi har haft flera tävlingar där vi har haft bra deltagande.
Tyvärr har Klubbens matchspel inte gått som planerat där finalen tyvärr uteblev.
Årets andra planerade tävlingar har gått bra med mycket positiv kritik.
Vi ser också att vårt samarbete med Rydö har gett resultat i antalet Rydöspelare som
medverkar på våra tävlingar.

Styrelsen.
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8.
Verksamhetsplan 2018.
Verksamhetsplan för Tönnersjö Golfklubb 2017-11-01 – 2018-10-31
Klubben ska verka för att tillvarata medlemmarnas behov och intresse, verka för ökad
klubbkänsla och engagemang bland medlemmarna.
Klubben ska fortsätta sitt arbete med att värva fler medlemmar, med lite extra satsning på
att få fler damer till klubben.
Klubben vill värna om golfsporten, dels den idrottsliga verksamheten med tävlingar och
utmaningar, dels golfen som fritidssysselsättning med friskvårdsinsatser och sociala
relationer.
Klubbens målsättning är att få fler aktiva juniorer och få fler att tävla på Hallandstouren.
Arrangera klubbtävlingar.
Anordna tränings och regeltillfällen för medlemmar.
Klubben ska arbeta för att få fler medlemmar intresserade av de aktiviteter som anordnas på
golfbanan.
Klubben ska fortsätta att verka för ett bra samarbete med HTGAB med det som rör banan
och dess förskaffning
Styrelsen
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9.
Verksamhetsplan för Dam/Herr kommittén 2018
Vi kommer att fortsätta jobba med att Seniorgolfen ska vara en trevlig sammankomst för alla
golfare Dam/Herr i vårt upptagningsområde så att vi kan locka fler potentiella medlemmar
till Tönnersjö GK.
Vi kommer under vintern föra diskussioner för att anpassa Seniorgolfen för så många golfare
som möjligt.
Seniorgolfen kommer att pågå under sommaren 2018 utan uppehåll så alla har möjlighet att
uppnå minst 8 omgångar för att fylla kvoten.
Planering på avslutningsresan kommer att påbörjas under vintern. Senior kommittén
välkomnar alla förslag till förbättringar.
Senior kommittén Dam/Herr
Roland Tellebo

Mats Nordvall

10.
Verksamhetsplan för Juniorkommittén 2018.
Vi ska fortsätta bevara och utveckla vår juniorverksamhet. Våra juniorer ska lära sig att spela
och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi ska även stötta dem i att komma ut på
banan med en medlem som stöd då detta har varit efterfrågat.
Årets succémedlemskap för våra tränande juniorer fortsätter vi med även nästa säsong.
Detta medlemskap kostar 300kr per junior och då får de ta med en vuxen som får spela
gratis
med dem på rundan och detta gäller på pay & play banan.
Att jobba för att få in ytterligare fler juniorer och fortsätta med att utveckla samarbeten med
skolor ligger i planeringen för nästa år.
Vi ska även lyssna på våra juniorers önskemål om hur de vill ha sin träning och i år ska vi
åka iväg på en aktivitet tillsammans. Den aktiviteten får juniorerna själva vara med och
bestämma tillsammans med Jakob.
På hemsidan skall juniorerna få en egen flik med info och där ska även länkar till företagen
som sponsrar våra juniorer finnas med.
Styrelsen.
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11.
Verksamhetsplan för Miljökommittén för 2018.
Miljökommittén kommer att fortsätta sitt miljöarbete på klubben tillsammans med
Halmstad Tönnersjö Golfbana AB i samma goda anda som vi gjort året 2017. Det innebär att
klubben bevarar medlemmarnas intresse samt att bevakar vad som sker miljömässigt på
anläggningen.
När det gäller miljön är det inget arbete som man avslutar, man fortsätter hela tiden. Det
gäller såväl arbetsmiljön, miljön på och runt anläggningen, inte minst trivselmiljön för både
medlemmar och greenfee gäster plus andra gäster som besöker anläggningen samt
restaurangen.
Karl-Erik Karlsson/Mats Nordvall.

12.
Verksamhetsplan för Regel och handicapkommittén 2018.
Regel och handicapkommittén kommer att följa upp hur hcp-revisionen genomförs i Gitsystemet under 2018. Tanken är att Git-systemet sköter detta automatiskt för och med
2018.
Styrelsen.

13.
Verksamhetsplan för Tävlingskommittén 2018.
Året 2018 är målet att fortsätta utveckla tävlingsverksamheten och få ännu fler av klubbens
medlemmar att delta i våra tävlingar.
Med ett nytt samarbete mellan Tönnersjö och Skogaby hoppas Tävlingskommittén på att se
en ökning av tävlande även under 2018.
På grund av 2017 resultat i matchspelet har tävlingskommittén kommit fram till att
ändringar måste göras för att få matchspelet klart i tid och för att få fler som vill delta i
matchspelet.
Styrelsen.
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14.
Ekonomisk rapport 2017.
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15.
Budget för 2018.
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