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

Upprättat förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 3 Närvarouppdatering 
 Alla ledamöter var närvarande. 
   
§ 4 Godkännande av föregående protokoll 2019-02-07 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Projekt på banan – Banchef Pontus Albertsson 

 Pontus redogjorde för aktuella projekt, bunkrar mm, främst på Classic.  
 Bunkerrenoveringen beräknas vara klar andra veckan i april om vädret är gynnsamt. 

 Frågan om slagmattornas storlek och utformning togs upp. Bo Blixt gör förslag till en 
regel som används nästa vintersäsong. 

 
§ 6  Från möten 11/3 och 7/2 

Ordföranden informerade om mötet med klubbchef/VD Pelle Sättare och Berit 11/3. 
Mötet kom till stånd med anledning av klubbens nya policy, när det gäller 
tillgänglighet och medlemsnytta på banorna. Grundprincipen är att aldrig ha 
startförbud på båda 18-hålsbanorna samtidigt. Om en är upptagen pga ett större 
arrangemang t ex Annika Invitational Europe, företagsgolf, större gruppbokningar, 
läger mm kan man inte boka upp den andra för spel av en begränsad del av 
medlemmarna, t ex kommittétävlingar. Banan måste vara öppen för alla medlemmar 
och vi erbjuds då i första hand att spela på AB x 2 med kanonstart. Klubbchefen 
inbjuds att närvara på vinteravslutningen 28/3 kl 15:30 för att informera om klubbens 
nya policy. Spelschemat för sommarsäsongen, som i princip var klart, reviderades 
efter den nya policyn med tre kanonstarter på AB x 2, en tävling med delat startfält 
och två borttagna tävlingar= inget spel v 21 (Annika Invitational). Att ta bort två 
tävlingar på AB v 21 var vårt eget val. Vi måste också vara beredda på att ändra fler 
tävlingar framöver, flexibilitet från seniorkommittén är önskvärd. Externa intäkter är 
mycket viktiga för klubben. 
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Berit kontaktar Birgitta för justeringar i GIT och gör ett nytt, reviderat spelschema. 
Detta skickas ut av ordföranden/genom Berit till alla seniorgolfare innan 
vinteravslutningen, tillsammans med information om mötet med klubbchef. Bx gör 
utkast och skickar till Berit. 
 

 På mötet den 7/2 diskuterades att göra två annorlunda, roliga arrangemang för våra 
seniorgolfare, nattgolf i september och en grillkväll i slutet av juni innan 
sommaruppehållet. Det beslutades att Bo K arbetar vidare med nattgolfen och att 
grillkvällen läggs på is tills vidare. 

  Årets Kommittégolf spelas fredagen 20/9 på Laholms GK. 

  Seniorerna från Bokskogens GK kommer till Vasatorps GK 6/9 för det årliga utbytet. 
 

§ 7 Arbetsuppgifter i kommittén 
Arbetet kunde inte fullföljas då en sida i det kopierade underlaget saknades. Berit 
utsågs till huvudansvarig för tävlingsverksamheten och gör ett förslag på fördelning av 
kommitténs arbetsuppgifter till nästa möte. 

 
§ 8 Övriga frågor 

 Regelgenomgång på vinteravslutningen. Lennart håller i denna med hjälp av 20 
frågor som skickas ut i förväg till de som spelar i seniorkommitténs tävlingar. Berit 
gör utskicket som en påminnelse efter att inbjudan har gått ut. Det ska även 
innehålla tips om R&A:s regel-app och annan regelinformation som finns på nätet  

 t ex på YouTube. 
 

  
§ 9   Nästa möte blir tisdagen 7/5 kl 13:00. 

 
   
§ 10  Avslutning 

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


