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Ordföranden har ordetOrdföranden har ordet

Efter ett första halvår med en massa aktivi-
ter på klubben går vi nu in i en något lug-
nare period vad gäller det rent golfmässiga.

Bakom kulisserna innebär hösten 
mycket arbete för styrelse och kommit-
téer, för att planera och budgetera nästa 
säsong.

Vårt extra årsmöte den 4  augusti 
innebar många intressanta diskussioner, 
men även en del direkt kritik mot styrelsen.
Kritik kan vi i styrelsen ta, om den är saklig 
och leder framåt till något konstruktivt.

Vi i styrelsen arbetar för att klubben 
skall må så bra som möjligt, och vi har alltid 
framtidsfrågor i focus, som förhoppnings-
vis skall föra klubben framåt. 

Vi har en aktivitetsplan, med åtgär-

der, både på kort och på lång sikt.

Per Sundberg, 
ordförande

På kort sikt gäller det områden som: 
Vårt personalbehov, inköpsprioriteringar, 
shopens utveckling och lönsamhet, kan vi 
ändra i verksamheten/rutiner eller ta bort 
aktiviteter under hösten med bibehållen 
kvalité.

Ekonomin följer vi med en noggrann 
likviditetsplan.  I dessa aktiviteter är en del 
kommittéer involverade.

I fortsättningen kommer varannan 
tidning att endast publiceras i PDF-format, 
samt 100 ex som kommer att finnas på 
klubben.

Ekonomisk plan!

Vi kommer även att försöka ha en ekono-
misk plan inför 2010 klar till höstårsmötet. 

Frågor inför nästa år är: 

Shopen, skall vi ha den kvar ?
Styrelsen måste av praktiska skäl ta ett 
principbeslut, men det är ni medlemmar 
som får avgöra det vid höstårsmötet.

Sponsoravtalen skall vi se över för att 
värdera om alla parter få ut vad de förvän-
tar sig.

Handlingsplan! 

Vi måste ha en handlingsplan för hur vi 
skall värva nya medlemmar inför 2010. 

Vi måste även utreda vilka medlems-
former som vi vill ha i framtiden, samt hur 
vi skall ha det med ”4 skåne samarbetet”.

Vad gäller det sista, så finns det bara en 
väg: Ökat samarbete skapar ökade förde-
lar för alla parter.

En del av dessa aktiviteter kommer vi att 
redovisa vid vårt höstårsmöte som är den 
24 november.

I klubben måste vi ha total öppenhet i 
dessa frågor, och det betyder att ni som 
vill fördjupa er i något speciellt, så finns alla 
protokoll från styrelse och kommittéer i en 
pärm i klubbhuset.

Ni som har idéer hur vi kan göra saker 
annorlunda, hör av er. Det är alltid lätt att 
kritisera i efterhand, men inte lika lätt att 
komma med idéer som bär framåt. 
Vid höstårsmötet skall bl.a. halva styrelsen 
väljas om. Valberedningen med Robert 
Kramer och Leif Bengtsson tar gärna emot 
förslag på nya kandidater, som har tid och 
intresse att hjälpa till med styrelsearbetet.

I september har vi en del intressanta 
tävlingar som Klass Km etc. 

Den 24 oktober börjar soppgolfen, 
som ger en trevlig samvaro och god mo-
tion inför den mörka årstiden som nu 
närmar sig. 

Vi syns på Klubben!   
Per Sundberg
Ordf.

 Söderslätts
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Extra årsmötet den 4 aug.Extra årsmötet den 4 aug.
Ordföranden pekar ut den nya vägen!

en4skåne
Det samarbetet har bara 

en möjlighet - och det är 

egentligen att alla dessa 4 

klubbarna skall må bättre.
”

Tisdagen den 4 augusti hade 151 medlem-
mar hörsammat kallelsen till det extra 
årsmötet som styrelsen kallat till.

Före mötet visade Ordföranden 5 punkter 
som gör en klubb framgångsrik.

 1. Se över klubbens ekonomi.

Man måste ha en bra likviditet och se över 
medlemsformerna.
2. Gör en analys av klubben.

Hur fungerar organisationen och hur ser 
den lokala marknaden ut?

3. Planera kommunikationen.

Vad gör oss unika, vem vänder vi oss till, 
konkurrenter, vårt erbjudande etc.
4. Samarbeta

Samarbeta med närliggande klubbar så 
brett som möjligt.
5. Ta hjälp utifrån

Det är lätt att bli hemmablind!

Dessa punkter har styrelsen under de 
senaste åren arbetat med och är en av 
anledningarna till att man utlyste det extra 
årsmötet. 

Hur långt vi kommit i arbetet med 
”en4skåne” redogjordes även för och här 
var frågorna många. 

Många som varit på klubben i som-
mar har upplevt att det varit svårt att få 
speltider p.g.a. medlemmar från de övriga 
klubbarna i ”en4skåne” spelat mycket på 
vår bana. 

Man har under årets 7 månader spelat 
mest på vår bana, men vi medlemmar har 
bl.a. under juli spelat 831 ronder (35%) på 
de övriga banorna.

Motstridiga uppfattningar som att 
avveckla samarbetet, till att utveckla sam-
arbetet fördes fram, en uppfattning var att 
styrelsen sysslade med fel saker som lade 
så mycket energi på att utveckla det. 

Ett förslag på fortsättningen av 
”en4skåne” kommer att presenteras 
senast på höstårsmötet, helt i linje med 
de punkter som styrelsen lade fram till 
vårårsmötet, att man skulle arbeta med 
under året.

Därefter startade själva årsmötet och 
klubbens ordförande valdes till mötesord-
förande.  

Endast en punkt fick beslutas om 
och det var styrelsens förslag till en extra 
utdebitering.

Vice ordförande Glenn Gundmark 
redovisade för bakgrunden, som bl.a. är 
minskade sponsor- och medlemsavgifter 
mot budget. Han förklarade att detta var 
en åtgärd, för att ej ta ett kortsiktigt lån i 
banken, som gjorts de sista två åren för att 
klara likviditeten.

Det framkom två motförslag som 
gick ut på att utdebitera en procentsats på 
årsavgiften.

Votering begärdes som visade på en 
överväldigande majoritet för styrelsens 
förslag.  

Styrelsens förslag innebär: 
Alla medlemmar med medlemslån kom-
mer att debiteras en engångsavgift på 
1 000 kr, där 50% skall vara betalt den 
26/8, och slutbetalning skall ske senast 
den 31 oktober.

 Detta innebär att klubbens står 

bättre rustad för framtiden.

Även frågan om spelrätter togs upp och 
styrelsen kommer under hösten att ut-
reda framtida medlemsformer helt i linje 
med sin verksamhetsplan för 2009. 
Därefter avslutade ordförande årsmötet 
och de närvarnade hade under två tim-
mar fått information och givit synpunkter, 
där diskussionen tidvis var mycket intensiv.   
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Vinnarna i Söderslättsmixen 
blev Gunilla Anebratt och 
Bengt-Göran Carlsson.

Jokervinnare blev 
Jan-Henrik Jartelius 
Vellinge GK och 
hemmaspelarna 
Torbjörn Jartelius, 
Robert Kramer och 
Jan-Östen Nilsson

S
DamkommitténDamkommittén

Söderslättsmixen, spelform greensome 
spelades lördagen den 13 juni. Deltagar-
antalet var stort, 56 lag, och en del spe-
lare från andra klubbar deltog.
Huvudsponsor var Bergströms Interiör. 
Glada vinnare blev hemmaspelarna, 
Gunilla Anebratt och 

Bengt-Göran 
Carlsson på 70.6 slag. 

På andra plats kom arrangören Åsa Berg-
ström Friberg och Ronny Friberg. 

Till maten underhölls det med musik 
och sång. En härlig golfdag med en skön 
avslutning i musikens tecken.

Jokern genomfördes 5/7, inledning på 
golfveckan Många kände sig manade att 
spela Jokerbollen, 26 fyrmannalag. Det 
var många som sågs leta febrilt i ruffen 
och undertecknad kastade sig nästan i 
vattnet, allt för att behålla bollen. Spelet 
i Jokerbollen gick bra för många lag och 
17 lag lyckades med att behålla bollen 

i 18 hål. Jokerrundan avslutades med en 
lunch som kunde avnjutas i trädgården.

Jokervinnare blev Jan-Henrik 
Jartelius Vellinge GK och hemmaspe-
larna Torbjörn Jartelius, Robert Kramer 
och Jan-Östen Nilsson som vann på 38 
poäng.

Första pris var presentkort på Skog-

lunds samt ett Lotto med Joker som 
kanske gav möjlighet till mer vinst! Lottot 
bestod av DK:s damers födelsedagar!  
Nytt för i år var att den som hade bäst 
singelresultat i vinnande Jokerboll fick ex-
tra priser, och Jokern i år blev Jan-Henrik 
Jartelius. Singelvinnare blev Torgny Ster-
ner från Assartorps GK med 47 poäng!

www.bergstroms.se

Härmed kallas ni till Höstårsmöte på Söderslätts GK
Tisdagen den 24 november kl 19.00 på klubben.

Före själva årsmötet kommer det att informeras om nuläget för klubben samt planer för 2010.
Prisutdelning för klubbmästarna kommer att ske.
Årsmöteshandlingar kan hämtas på klubben den 16 november.

Föredragslista för årsmötet
  1.    Mötet öppnas.
  2.   Fastställande av röstlängd.
  3.   Fråga om mötet behörigen utlysts.
  4.   Fastställande av föredragningslistan.
  5.   Val av ordförande för höstårsmötet.
  6.   Val av sekreterare.
  7.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
  8.   Styrelsens redovisning för verksamhetsåret.
  9.   Fastställande av antalet ledamöter för kommande mandatperiod.
10.   Val av klubbordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
11.    Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
12.   Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt medlemslån för 2010.
13.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14.   Övriga frågor.
15.   Mötet avslutas.
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Vid pennan - Agneta Bjuväng
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Tävlingar
Vinnarna i HUKE-TISSOT finalen blev 
Henning Laursen och Richard Hallberg 
(grå tröja) från Söderslätts GK, här till-
sammans med arrangör Mats Brandt.

Vinnare 
Glaspågarnaslaget 
Bästa Netto och namn på buck-
lan blev Andreas Nilsson, mitten, 
på 68 slag, här tillsammans med 
sponsorerna  Olle Nilsson och 
Kjell Björkman, Glaspågarna.

Torsten Huke vid TISSOT monter.

Leif Bengtsson

Sponsor
Paret med bagarna är 
Lise-Lotte Anderberg och 

Thomas Kimrin som vann 

Den lilla röda
2:a i denna klass blev
Gert Persson och
Gun-Britt Hansen

Leif Bengtssons
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HerrkommitténHerrkommittén
Herrkommittén skulle i år för första gången 
arrangera en tävling under Söderslätts-
veckan, men vädrets makter var inte med 
oss. En dag under hela veckan regnade det, 
naturligtvis när vår Kors o Tvärs tävling 
skulle gå. Vi låter oss dock icke nedslås av 

detta utan kommer igen till nästa år, då 
kanske med vissa justeringar så att inte 
rundan tar alltför lång tid.

I skrivande stund pågår våra måndags-, 
onsdags-tävlingar och veterangolfen. 

Finalerna på dessa tävlingar kommer att 
spelas torsdagen 10 september, lördagen 
19 september och söndagen 20 september.

Herrkommittén
Vid pennan Roland Olsson

TävlingskommitténTävlingskommittén

MarknadskommitténMarknadskommittén

Om man ser till antalet deltagare, blev årets 
tävlingsvecka en succé. Förra året lockade 
468 deltagare mot årets 593. Vad berodde 
detta på?
Kan vara en bra mix av olika tävlingsformer 
fint väder och fina prisbord.
Passar också här på att tacka tävlings-
ledarna för ett bra jobb.

Ställningen i Order of Merit är i skrivande 
stund denna att i klass A leder Tord 
Andersson, Joao Guiomar och Peter 
Lundqvist med 14 poäng. 

Klass B är ett riktigt getingbo. 
Krister Gustavsson, Lillemor Andersson, 
Marika Brahed, Peter Johansson och 
Kristjan Laks leder med 12 poäng. 

C-klassen leds av Christina W Arinb-
jarnarsson med 18 poäng. 

Vi ser med spänning fram emot att 
kora de slutliga vinnarna senare i höst. 

Sista tävlingen i tävlingskommitténs 
regi går av stapeln den 17 oktober. Det är 
årets Gåsagolf med Malmö Burlöv på 
Söderslätts GK.

Vi i tävlingskommittén önskar alla 
deltagare i årets tävlingar en fortsatt 
spännande och givande golfsäsong.

Årets Söderslättsvecka en succé!

Vi söker DANSKAR!
Marknadskommittén har intensifierat 
bearbetningen av våra danska golfvänner. 
Annons i bl a den danska Golfguiden har 
medfört att antalet besökande danskar 
ökat markant de senaste åren.

Vi kommer under hösten att arbeta 
fram ett åtgärdspaket för att få ännu fler 
danska golfspelare att hitta till vår förnäma 
klubb. Annonser i all ära, men vi kanske kan 
erbjuda golfpaket i En4skåne eller etablera 

samarbete med en vänortsklubb i 
Danmark? 

Har du några idéer om hur 
vi kan locka hit våra danska golf-
vänner? Tveka då inte att kontakta 
undertecknad!

Staffan Waldemar ordf MK
070-534 9814
Staffan@waldemars.se

Hus T: 

Sponsor: Höllviksnäs Förvaltnings AB

www.floridavacation.se

Hus W: 

Härliga golfbanor - vackert väder!

Florida HOLLYWOOD / FT LAUDERDALE

Hyra egen poolvilla?

fr. 1850kr/dag, 250 kvm, 8 pers
fr. 1350kr/dag, 120 kvm, 6 pers
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