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Närvarande: 
Ordförande: Bo Blixt (Bx) 
Ledamöterna: Anders Mjörner, Bengt Jansson, Bo Knutsson, Leif Andersen, Lennart 
Larsson och Berit Linder/sekreterare.  
 
§ 1 Mötets öppnande  
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvarouppdatering 
 Ledamöterna Yvonne Bjørn-Andersen och Gunnel Pålsson hade meddelat förhinder. 

 
§ 3 Godkännande av dagordning 

Upprättat förslag till dagordning godkändes. 
   
§ 4 Godkännande av föregående protokoll 2018-10-09 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomi  

Vintern, Seniorkommittén.  
Bengt redogjorde för utfallet 2018. Det blev ett netto på 800 kr. 26000 förs över till 
2019. 
 

§ 6   Vinterspelen: Tyckande/Utfall/Avslutningar 

 Söndagsgolfen 
Anders arbete med att få igång söndagsgolfen har gett resultat och antalet spelare har 
ökat. Det har varit i genomsnitt 9 per omgång och många stannar en stund efteråt 
och fikar. 

 Tisdags-torsdagsgolfen 
När 25 av 40 omgångar är avklarade, kan vi räkna till totalt 650 spelade ronder, 
vilket innebär i genomsnitt 26 spelare per rond. Antalet varierar från 5 till 42 
beroende på väder och vind.  

 Gemensam avslutning 2019-03-28 
- Tävling 9 hål, scramble. Kanonstart 11:30. Bo K är ansvarig, skickar även ut 

inbjudan. 
- Dagens lunch 14:00 med efterföljande prisutdelning. Berit talar med restaurang-

chefen och gör listor för priser mm. 
- Regelgenomgång 15:00. De som spelar med seniorgolfen, men inte deltar i vinter-

golfen, inbjuds. Vi bjuder på kaffe och kaka. Lennart håller i regelgenomgången. 
- Flitpremien, presentkort för 100 kr, samt alternativet 3-pack med golfbollar köps in 

av Leif. 
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§ 7 Verksamhetsplan 2018 

 Vårträning inomhus pågår under 5 veckor med början v 5. Den är förlagd till tisdag 
em och har 14 deltagare som betalar 300 kr per person.  

 Vårträning utomhus planeras. Lennart återkommer med information. 

 Vårutflykten 2019-05-20 går till Örkelljunga GK. Gunnel och Pini återkommer med 
mer information. 

 Datum för utbyte med Bokskogen våren 2019 är inte klart ännu och septembermötet 
på Vasatorp är bestämt till den 6/9 alternativt 20/9. 

 Vasatorparen spelas på CC 2019-06-11. Lennart är ansvarig. 

 Sommargolfen startar tisdagen den 2 april. Tävlingarna är klara och inlagda i GIT. 
Bo K går igenom och reviderar reglerna. Tävlingsschemat är klart och läggs ut på 
hemsidan. 

 Kommitténs årliga utflykt planeras till Laholms GK i augusti. 
 

 
§ 8 Övriga frågor 

 Pontus bjuds in till nästa möte för att berätta om hur aktuella projekt fortskrider. 

 Roliga aktiviteter t.ex. grillkväll eller nattgolf i slutet av juni eller till hösten 
diskuterades. Tas upp på nästa möte. 

 
  
§ 9   Nästa möte blir tisdagen den 12 mars. Huvudinriktningen ska då vara att inventera 

och fördela kommitténs arbetsuppgifter. 
 

   
§ 10  Avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Berit Linder Bo Blixt 
 


