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Rapport från Vårmötet den 21 mars

Ett 70-tal personer hade mött upp till mötet på Garvaren. Det var premiär för
klubbens nya ordförande Anneli Roubert att leda förhandlingarna. Handlingarna
från mötet finns på hemsidan under Klubben/Medlemsinformation/ eller klicka
på länken: Dokument - vårmötet

En kort sammanfattning för dig som inte hade möjlighet att vara på plats:

• Resultatet för 2018 blev en förlust med 999.000 kr. Lägre intäkter än 2017
för medlemsavgifter/ spelrätter –161tkr, greenfee -74tkr, sponsring -192tkr
och lönebidrag -171tkr. Läs mer i Årsredovisningen.

• Budgeten för 2019 med ett positivt resultat på 76tkr förutsätter bl.a. att vi
blir fler medlemmar, ökar sponsor- och greenfeeintäkterna med 150tkr.
Budgeten finns på hemsidan.

• Vårmötet biföll ett förslag från styrelsen om anstånd med återbetalning av
medlemslån för de som avslutat sitt medlemskap 2018 eller tidigare fram till
höstmötet. (Ett formellt beslut om stadgeändring av §13 kommer att
behandlas under höstmötet 2019).

• Tillsammans är ledordet för att klubben skall utvecklas i en positiv riktning,
Det innebär bland annat att fler medlemmar tar del i olika arbetsuppgifter
och agerar som goda ambassadörer för klubben.

• Planerad öppning av banan till påsk. Städdagar 30 mars och 7 april.

Jonny Karlsson, 
head greenkeeper

Anneli Roubert

http://www.lagansgk.se/se/klubben/medlemsinformation/aktuella-protokoll/protokoll-och-handlingar-2019
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Analys – Historik

• Klubben grundades 1966 och hade då 34 medlemmar. Det hittills högsta
antalet medlemmar i Lagans GK var 2004 med 1707 medlemmar, inklusive 
passiva. 

• För tio år sedan, 2008 hade klubben 1 231 medlemmar och totalt fick 
klubben in 3,1 miljoner i medlems/spelrättsavgifter, vilket ger ett 
genomsnitt/medlem: 2 564 kr. Klubben hade 10 personer anställda och 
totala lönekostnader var 3,1 miljoner, genomsnitt per medlem 2 538 kr. 

• I fjol, 2018 hade klubben 840 medlemmar, vilket gav en intäkt i 
medlems/spelrättsavgifter på 3,6 miljoner, genomsnitt/medlem: 3 342 kr. 
Anställda ifjol var 6 personer och totala lönekostnader var 2,7 miljoner, 
vilket ger ett snitt per medlem på 3 185 kr.

• Medlems/spelrättsavgiften har i snitt höjts 79 kr/år de senast tio åren och 
antalet medlemmar har minskat med 391 medlemmar mellan 2008 – 2018.

Klubbens likviditet måste förbättras! 
Det kan ske genom ökade intäkter och/eller minskade kostnader. Höjningen av
medlemsavgiften i år var nödvändig, men är tyvärr inte tillräcklig. Vi måste bli
fler medlemmar, få fler greenfeebesökare och hitta nya samarbetspartners och 
inkomstmöjligheter. 

Vid kick-offmötet den 3 mars drogs riktlinjer upp hur klubbens medlemmar 
tillsammans skall jobba för att få en positiv utveckling och en stabil ekonomi i 
klubben. Det finns ett antal arbetsgrupper som är igång. Vill du vara med och 
hjälpa till? Välkommen att kontakta klubbchefen Thomas Wester. 

Rätt uppgifter i medlemsregistret?
Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta. Annars får du t.ex. ingen bekräftelse på
starttider, tävlingsanmälan, medlemsutskick via mail, kallelse till möten etc. Behöver du hjälp,
kontakta kansliet på klubben.
Gå in på Min Golf/Mina sidor/Inställningar/Mina uppgifter. Kontrollera och rätta, om något är fel.

1969 – 20 juniorer

2018 – 91 juniorer

2007 – 195 juniorer


