Årsberättelse 2018

Årsmöte
Årsmöte261 mars
april

Lite tuffare, mycket roligare
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslista

Årsmöte 2018
Tisdagen den
26:e mars
Golfhallen
Öjestrand GC
kl 19.00

Lite tuffare, mycket roligare

1.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Fråga om mötet har behörigen utlysts.

3.

Fastställande av Föredragningslista.

4.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.

Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret samt årsredovisning för det senaste
räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste räkenskapsåret.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet
med balansräkningen.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.

Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
a
Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för
en tid av två år.
b
Val av revisorer och suppleant. I detta val får
styrelsens ledamöter ej deltaga.
c
Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år..

11.

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller
röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet

12.

Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före
mötet)

13.

Mötets avslutande.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Med facit i hand blev fjolårets säsong extremt torr vilket resulterade i skador på vår
golfbana. Inget bevattningssystem kan ersätta regn men med en fantastisk och även
på riksplanet uppmärksammad medlemsinsats lyckades vi under säsongen byta en
stor del av våra spridare och påbörja återhämtningen. Här vill jag rikta ett Stort Tack
till alla medlemmar, personal och sponsorer som gjorde detta möjligt.
Inför den kommande säsongen är vår mötesplats, Öjestrand GC, upprustad med nya
faciliteter i form av en golfstudio för privat undervisning och en golfhall med möjlighet
till både personlig träning och möten med likasinnade. Med träning händer det!
Mats Carlman

Ordförande

Öjestrand GC har även blivit uppmärksammat med ett stipendium via ”Fill the stadium” för vårt interna arbete inom golfförbundets projekt Vision 50/50 vilket är mycket
hedrande. Vi fortsätter på den inslagna vägen och startar nu ett projekt med samlingsnamnet ”Tee It Forward”. Målsättningen är att göra golf både mer attraktivt och
mer tillgängligt för fler målgrupper än idag. Slutligen vill jag slå ett slag för den planerade nystarten av Starter/Ranger funktionen med möjligheten att som medlem
bidra till klubben med både nytta och nöje.
Tillsammans med de nya golfreglerna som introduceras 2019 bör vi nu kunna avdramatisera vårt beteende under golfrundan och korta varvtiderna till glädje för både
spelare och resultat.
Väl mött 2019

VILKET ÅR...
...det blev. Århundradets varmaste vår/sommar, där banan fick mycket stryk och lite
vatten. Jag bockar och bugar för vår banpersonal, de la många timmar med omsorg,
så att vi skulle få en fin bana. All heder åt receptionspersonal och alla som bidrar/
hjälper till på alla sätt.

Pär Magnusson

Klubbchef

Under 2017 så startade vi upp Vision 50/50 projektet, vilket drivs av SGF. Detta arbete som fortsatte under 2018 kommer att sätta en grund för Öjestrand i form av vision,
värdegrund, handlingsplan mm. Då pratar jag inte bara i frågan gällande att få fler
kvinnor aktiverade inom golfen, utan en helhetsbild på hur ska Öjestrand drivas och
planeras framöver. Ett bevis på detta jobb fick vi i form av ett bevis/diplom från SGF
att vi gjort ett bra jobb.
Vårt arbete ska genomsyras av Glädje, Gemenskap och Kvalitet.
Det händer grejor, trots att Erik och jag sa till varandra i somras att till hösten/vinter
ska vi ta det lugnt och andas lite:! Under 2018 så byggde vi en padelbana, campingplatserna utökades, golfstudion byggdes ut och isolerades, vi påbörjade byggnation av
vår egna golfhall, en grävare köptes in och vi påbörjade renovering/ombyggnation av
samtliga bunkrar, många spridarsponsorer klev in och hjälpte oss under året, jag kanske har glömt något!
Till sist önskar jag alla en bra sommar och att vi skall få många fina stunder både på
banan och klubben.
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BANCHEFEN HAR ORDET
Efter en lång och snörik vinter så öppnade banan 29 maj. Den korta våren satte oss i
en svår situation tidsmässigt, men med hjälp av dukgänget så kunde de flesta jobb
ändå bli klara till öppningen. Vi hoppas få hjälp med dukarna även denna vår! Precis
som ifjol så kommer vi att ha mycket att göra innan banan kan öppna. Mer om vårens alla jobb kommer jag att beskriva mer detaljerat under fliken baninfo på vår nya
hemsida om någon skulle vilja hjälpa till!

Erik Strandqvist
Banchef

När sedan sommaren väl kom till oss, så blev det istället så pass varmt och torrt att vi
istället för att jobba med spelbarheten blev tvungna att fokusera på att enbart hålla
gräset vid liv. Det största bekymret var dräneringsjobben som vi året innan gjorde på
fairways, som fullständigt torkade ut och blev en mardröm för både gräsklippare och
golfspelare. Bättre blev det dock framåt hösten då lite regn till slut kom och slitsarna
kunde äntligen växa ihop.
En av årets stora glädjepunkter var det uppmärksammade ”spridarprojektet”, där
klubbens medlemmar och sponsorer visade vilken fin kultur och medlemsanda som
finns i klubben! Totalt byttes lite mer än hälften av banans alla spridare ut till nya,
högpresterande spridare som vi kommer att ha nytta av i många år framöver. Stort
tack till alla som hjälpte till under 2018, och vi hoppas att ännu fler vill hjälpa till under 2019!
Slutligen vill jag kort nämna vårt senaste tillskott i maskinparken; nämligen vår egen
grävare som vi kunde investera i. Stort tack till MOBA Sweden, med säte i Timrå, då
vi i samarbete med dom fått marknadens smartaste maskinstyrning installerat i vår
grävare. Resultatet av denna investering kommer ni att få se när säsongen drar igång
B
Väl mött på fältet!
Erik med personal
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PRO
Precis som föregående år så utmärker sig vår golfklubb markant i sitt unika
intresse för spelutveckling och instruktion bland medlemmar vilket är fantastiskt.
Med ett utbud av marknadens främsta tekniska hjälpmedel ser vi inte heller bara hög träningsaktivitet bland medlemmar, hälften av eleverna utgörs fortfarande av icke-medlemmar vilket är smickrande för verksamheten.
Från hösten 2018 är klubbens studio samt golfhall centrum för golfträning
under vinter.
Shopverksamhetens varumärke Callaway är fortfarande ett koncept för
hela butiken.
Callaway som varumärke ökade med över 50 % bland hårdvara världen
runt vilket skapade tillförlitlighet för 2018 års utprovningar av klubbor till
oss på Öjestrand.
Prisbilden är fortfarande marknadsledande. Utöver uppdrag på klubben
har Robin fått uppdrag av PGA samt Svensk Golf.

Robin Stålebring
PGA Club Professional

JUNIOR

Som vi berättat om tidigare, så är golfen en ”året-runt-idrott” även i Sundsvall. Våra flitiga juniorer tränar med
Robin och på egen hand även på vinterhalvåret.
Kanske inte alltid så jättekul att stå inomhus och slå, men ack så viktigt. Det är under vintern som förändring i
svingen kan göras och ligger till grund för ett stabilt spel under tävlingssäsongen. Med hjälpmedel som trackman
och videokamera finslipas alla detaljer för att ”sitta” när våren närmar sig. Att flytta från Golfhallen i Svartvik till
nya fina lokaler ute på Öjen. Tänker då på både Robins studio och vår egen hall har såklart blivit ett jättelyft.
I skrivande stund är planeringen i full gång för årets första läger som även i år körs i Lindesberg sista helgen i april.
Från 2018 kan jag berätta att Öjestrands juniorer fortsätter att visa upp sig runt om i Sverige.
Många fina framskjutna placeringar på de olika juniortourerna finns på meritlistan och vi hoppas att trenden ska
fortsätta även 2019.
Med träning under vintern händer det.
Juniorkommittén,
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Under vinterhalvåret träffades vi ädelgolfare för att om möjligt förbättra vårt spel och förbereda sommarens
golf.
2018 startade träningen i golfhallen Svartvik 16 januari och fortgick till slutet av
mars, summa 11 gånger. Förutom de vanliga momenten lade vi i år in tid i golfsimulatorn. God uppslutning mellan 15 till 20
stycken varje gång .
Avslutning med prisutdelning och lunch
27 mars på Pink Ladys.
Årets utesäsong startade lite senare än
tidigare år med en scramble och efterföljande lunch på klubbrestaurangen.
Därefter spel varje tisdag till 25 september
då vi hade en avslutningsscramble över 18
hål med kanonstart. På kvällen en god
trerätters middag på golfrestaurangen

ÄDELGOLF
(tillagad och serverad av Tommy med
personal).
Alla deltagare förärades priser som inhandlats hos Tommy och Robin .
En golfsäsong är slut(med ökat antal deltagare) och vi ser fram mot en lika fantastisk säsong 2019.
Valter, Lennart, Lennart, Karin,Kerstin
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S TAT I S T I K
Antalet greenfeegäster har legat på samma
nivå som tidigare år. Som det visar är att
våra närmaste golfklubbar, är våra mesta
gäster.
Utöver dessa, så gästades vi av:
224 st från Sörfjärdens GK
197 st från Ekholmsnäs GK

INTÄKTER
Medlemsintäkterna utgör basen för verksamheten medlemsutvecklingen är därför avgörande för hur klubben och banan kan utvecklas. Årets siffror följer tidigare års fördelning.

KO S T N A D E R
Personal och kostnader på banan är de stora posterna under säsong. Under året har
åtgärder genomförts för att hålla nere kostnaderna och samtidigt skapa förutsättningar
för en bana av mycket god kvalitet i framtiden

MEDLEMSUTVECKLING
Golfintresset i Sverige har bromsat upp något
under de senaste åren och antalet nya medlemmar har generellt minskat. Öjestrand har
ej känt av denna trend de senaste åren och
vår förhoppning är att medlemsnivå har stabiliserats på en stabil och bra nivå för Öjestrand.

N Å G R A P R E L I M I N Ä R A DAT U M AT T KO M M A
27 april

Shop och ev. range öppnar.

12 maj

Andra tillfället till städdag.

5 maj

Första tillfället till städdag.

15-20 juli

Golfveckan
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EKONOMISK ÖVERSIKT 2018
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Kommittéverksamhet
Greenfee
Företagsgolf, reklam
Övriga intäkter

Budget 2018
5 100
350
850
800
150

Resultat 2018
5 431
509
920
1 020
860

7 250

8 740

-2 090
-750
-250
-3 250
-350
-6 690

-2 454
-824
-773
-3 648
-419
-8 118

Rörelseresultat

560

622

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

-80

0

-458

-573

22

49

Totalt

Rörelsens kostnader
Golfbana
Administration
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Kommittéverksamhet
Summa kostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

49
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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE
Miljöpåverkan
Föreningen är medveten om att verksamheten inverkar på miljön och arbetar med dessa frågor i
den löpande verksamheten. Vi använder endast
Möten
tillåtna och rätt miljöklassade medel i samband
Styrelsen har hållit 6 protokollförda styrelse- med skötsel av gräsytorna. Miljökontoret har inte
haft några synpunkter på klubbens verksamhet. Vi
möten under året.
har påbörjat ett miljöarbete, där målet är att miljöcertifiera Öjestrand GC. Vi använder oss av miljöVårmötet 2018
verktyget OnCourse, som gör det enklare för golfFöreningens vårmöte 2018 hölls den 27mars klubben att jobba med hållbar utveckling, öka kompå Quality Hotel.
petensen och skapa trovärdighet för sitt miljöarbete. Arbetsmiljöverket påbörjade 2018 ett arbete
med att besöka Sveriges golfklubbar för att se att
Höstmötet 2018
regler och förordningar följs. Öjestrand har haft 2
Höstmötet hölls den 27 november på Englamöten med en representatnt från AM, som har löpt
porten.
på bra och vi har dokumenterat det, som vi skall ha
uppfyllt för att jobba vidare utan anmärkning.
Medlemmar
Styrelsen för Öjestrand Golf Club får härmed avge följande redovisning över föreningens 26:e verksamhetsår.

Antalet medlemmar har ökat något. Vid
slutet av året hade vi totalt 1544 medlemmar (föregående år vid samma tidpunkt var
vi 1523 medlemmar).
Fördelat enligt följande: 1423 seniorer,
67 juniorer, 54 knattar
Fördelningen mellan män och kvinnor ligger på 70 resp
30 %.

Personal
Glädjande nog så har vi haft tillgång till samma
banpersonal som fjolåret, vilket ger en trygghet vid
skötsel av anläggningen.
Ekonomi
Klubben och bolaget redovisar tillsammans ett
överskott på 49 tkr efter skatt. I budgeten för 2018
så hade vi räknat med ett överskott på 22 tkr.
Likviditet
Likviditeten har fortsatt varit god under 2018.
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STYRELSEN
Sundsvall 2019-03Mats Carlmanl

Johan Målargård

Lennart Häglund

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Anna-Karin Olsson

Erika Eriksson

Hans Lind

Ingrid Wallner

ÖJESTRAND GC — KLUBBLAG

