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Dagordning 
 
      1.  Årsmötet öppnas 

2. Årsmötets stadgeenliga utlysning prövas 
3.  Godkännande av föredragningslistan 

      4.  Val av mötesordförande 
      5.  Val av sekreterare för mötet 

6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 
7. Justering av röstlängd 
8. Redovisning av resultat och balansräkning samt 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
9. Revisionsberättelsen 

    10.  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet prövas. 
    11.  Behandling av inkomna motioner. (motioner skall vara inkomna till      
styrelsen senast fjorton dagar före datum för årsmötet.) 
     12.  Behandling av propositioner från styrelsen. 
     13.  Anmälan från styrelsen om kommittéer med ansvariga. 
     14.  Styrelsen förslag till verksamhetsplan 
     15.  Val av ordförande för verksamhetsåret 
     16.  Val av styrelseledamöter  
     17.  Val av två revisorer på ett år 
     18.  Val av valberedning 
     19.  Avtackningar 
     20.  Avslutning 
 
Rojales den 15 januari 2020 
 
Anders Sjölund 
ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Scandinavian Golf Club 2019 
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Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2019 
Anders Sjölund, ordförande 
Pål V Johansen, vice ordförande och sekreterare 
Eva Petersson, kassör 
Kjell-Åke Wennerholm, tävlingsansvarig 
Kerstin Engerfelt, klubbvärd 
Inger Hertzell Dieckhoff, medlemsansvarig 
Jan Qvillby, sponsoransvarig 
 
Styrelsen har haft sju protokollförda möten i den nya styrelsen under 2019. 
Samtliga protokoll anslås på klubbens anslagstavla och finns på klubbens 
hemsida www.scandigolf.eu 
 
Övriga viktiga funktioner/kommitteér 
 
Regelkommitté 
Roland Jansson, ordförande 
Hans Johansson 
Torsten Lundberg 
 
Damkommitté 
Britt-Marie Andersson 
 
Marknadskommitté 
Lisbeth Wennerholm, ordförande 
Ingrid Ek 
Barbro Ed Bergström 
 
Prisbord 
Salme Fagerholm 
Elisabeth Wistrand 
Tina Nilsson 
 
Sommargolf La Marquesa 
Anders Sjölund 
 
Reportrar 
Karin Övgård 
Barbro Garnej 
 
Revisorer 
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Valter Carlsson 
Torodd Pedersen 
 
Ett stort tack till alla dessa och övriga som gör vår verksamhet till den är. 
Tack! 
 
Tävlingsverksamheten 2019 

 
2019 har varit ett år som inte liknat något tidigare på La Marquesa! 
Vi ser nu fram emot 2020 med en bana som ser helt annorlunda ut i 
jämförelse med hur den såg ut i början på 1990. Nya spännande utmanande 
hål och bansträckning. 
Eftersom situationen nu i skrivande stund i mitten på januari fortfarande är 
osäker så vet vi inte hur det blir med Mästarmötet, Skagerak cup m.m. 
Stort tack till alla som genom åren hjälpt mig med alla förberedelser inför 
måndagsspelet och till de som bildat ”morgonsoffan” på klubben. 
 
Inför 2020 har vi bildat en tävlingskommitté bestående av Holger Dieckhoff, 
Jörgen Engerfelt, Staffan Ekholm, Jerry Ek och undertecknad. 
Efter sju år tackar jag för mig. 
 
Swinga lugnt, putta bra! 
 
Kjell-Åke Wennerholm 
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Damkommittén 2019 
 
Damkommitten anordnade den 14 mars 2019 en golftävling över 18 hål. 
Platsen var La Marqueza golfklubb. Ansvariga för tävlingen var Boel Wallin 
och Gunvor Carlsson. Det var lagtävling och efter avslutad tävling samlades 
damerna på The Club House och intog god mat o dryck. 
 
Torsdagen den 24 oktober var en resa med buss till Altorreal golfklubb 
ordnad. 
20 damer deltog och samlades kl 08,30 för avfärd. Det vi hade i våra minnen 
var förra årets resa till Altorreal som blev inställd på grund av regn. 
Vi hade tur, denna dag, det var det bra väder och stämningen i bussen hög.  
 
Dagen började med kaffe och toast. Vi spelade lagspel och individuellt spel.  
Som vanligt fick alla deltagare pris. Vi åt god mat och stämningen var det 
fortfarande inget fel på. 
Birgitta Östberg var en av deltagarna som såg till att sånghäfte fanns till alla 
som användes flitigt.  
Damkommitten har även ansvar för Match-play. Annelise Töttrup gjorde ett 
tappert försök att få ihop intresserade, men lyckades inte.  Blev alltså inget 
match-play 2019. 2020 kommer Matchplay att vara gemensamt för herrar o 
damer.  
 
Vi fortsätter vårt uppdrag att göra det trevligt för våra damer. 
 
Britt-Marie Andersson 
 
Marknadskommittén 
Lisbeth Wennerholm höll intresset närvarande så långt hälsan tillät. När till 
slut lågan släcktes helt försvann också den starka kraft som Lisbeth utgjort 
under många år. Vi vill också här tacka henne för den viktiga roll hon spelat 
på många plan för klubbens bästa. Vila i frid. 
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Klubbmästeriet 
Alla måndagar efter golftävlingen, förutom sommarmånaderna, har det 
serverats gemensamma luncher. Ett naturligt och uppskattat avslut på 
dagen. Klubbmästaren tar på morgonen vid varje måndagstävling upp 
lunchbeställning av alla deltagare och gäster. Beställningen har sedan 
lämnats till restaurangen. Klubbmästaren arrangerar sedan bordsplacering 
i restaurangen. Syftet att ”alla får sitta med alla” Vilket är mycket 
uppskattat. Efter lunchen har klubbmästaren gått runt och frågat vad alla 
tyckt om dagens meny. Med syftet att sedan diskutera med restaurangen för 
att kunna påverka lunchmenyerna. Ett gott samarbete med restaurangen är 
en förutsättning för god service, varierande luncher till ett bra pris. 
Efter tävlingen ”Glöggdroppen” serverades varm glögg och pepparkakor till 
spelare. 
Dagen före Julafton ordnade restaurangen med 2 sorters sill, potatis, öl och 
snaps som förrätt. Vi sjöng snapsvisor. Alla fick julklapp. Allt mycket 
uppskattat. Klubben sponsrade snapsen. 
Efter tävlingen ”Nyårssmällen” serverades cava, snacks och vi önskade 
varandra gott nytt år. 
Årsmötet 2019 hölls i klubbrummet. Restaurangen The Club House bjöd på 
cava efter mötet och sedan 3 rätters middag, kaffe och avec, bordsplacering, 
underhållning. 88 medlemmar kom. Klubben sponsrade hälften av 
kuvertavgiften.  
Firmafesten på The Club House sponsrades helt av klubben. Cava som drink 
före 3 rätters middag, kaffe och avec, bordsplacering och underhållning.  95 
personer kom och firade.  
Sponsormiddag för sponsorer och kommitté ansvariga hölls i restaurangen 
med 3 rätters middag, kaffe och avec. Klubbmästaren ordnade med 
bordsplacering. 32 personer deltog varav 8 personer från våra sponsorer. 
Kerstin Engerfelt   
Klubbmästare 
 
Klubbens ekonomi 
Klubbens ekonomi är fortsatt god som framgår av resultat och balans. 
Vår buffert för sämre tider ligger fast på 10000€ 
SGC har under året stått för subventionerad årsmötesmiddag och firmafest. 
Vi har också vid flera tillfällen bjudit på förfriskningar och tilltugg. 
Då banan har varit i svåra problem har vi därför inte kunnat genomföra allt 
vi tänkt oss. Därför en vinst på 215€ samt att vi överfört i ny räkning 1800€ 
inför kommande årsmötesmiddag 2021. 
Vår checkräkning är på 7219€ inklusive medlemsavgifter på 4740€ som 
inbetalats i december. 
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Eva Petersson, kassör 
Medlemsläget 
I början av år 2019 togs det in totalt 24 stycken nya medlemmar, 10 från 
kön och 2 som tidigare varit medlemmar och som fick tillbaka sina gamla 
medlemsnummer. Resterande var nya som kom med direkt utan att köat.  
På vår hemsida finns ett formulär där nya medlemmar ska fylla i sina 
uppgifter och ansöka om medlemskap.  
Ytterligare 15 har i slutet på året betalt medlemsavgift men räknas som nya 
medlemmar först 2020.  
Vi har även 6 st som inte betalat som står i vår s.k. kö. 
Vårt mål att vara 230 aktiva medlemmar ser ut att vara väl avvägt. Inför 
2020 har styrelsen beslutat om att ta bort medlemsmatrikeln och ersätta 
den med ett digitalt medlemsregister kopplat till vår hemsida. Mer 
information om detta kommer senare. Ett digitalt medlemsregister har sina 
absoluta fördelar men borttagandet av den fysiska matrikeln, ställer 
samtidigt krav på andra förbättrade plattformar för våra sponsorer och 
annonsörer. 
 
Inger Hertzell Dieckhoff 
Medlemsansvarig 
 
         
Sponsorverksamheten 
Vår verksamhet följer planen. Målet var att försöka behålla befintliga 
sponsorer och det har lyckats. Bland annonssponsorerna är det lite större 
rörelse, några går och andra kommer till. 
Tror att den nivå vi har idag är det vi maximalt kan räkna med. 
Viktigt att Våra medlemmar nyttjar våra sponsorer och ger tips om nya. 
Många av Er är väldigt duktiga på detta men många kan bli fler. 
 
Jan Qvillby 
Sponsoransvarig 
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Sammanfattningsvis 
2019 blev ett speciellt år. Vårsäsongen förflöt enligt plan och sommaren 
närmade sig med de förväntningar vi brukar lägga in i detta. Många av våra 
medlemmar kunde inte slita sig från varandra utan träffades åter vid den 
traditionsenliga sommargolfen. Denna gång på vackra Hooks herrgård 
under ledning av Kjell B Johansson och Yvonne Tenngren. Och som vanligt 
med Bengt Nordin som spindeln i nätet. Tack för er insats. 
 
På La Marquesa påbörjades direkt efter säsongen ombyggnaden av tre 
greener med förhoppningen att allt skulle vara perfekt till vi öppnade 
spelsäsongen i september. Så blev det inte. Som vi väl känner till drabbades 
området av det värsta regnvädret på över hundra år. Många människor dog, 
tusentals hemlösa från drabbade hem. Skadorna på jordbruksmark, hus och 
infrastruktur blev mycket omfattande. Spanska staten tillsköt 
miljardbelopp till rekonstruktion av det mest nödvändiga. 
Vår golfbana drabbades på ett förödande sätt med stängning av hela banan 
under några veckor. Så småningom kunde nio hål tas i bruk med massor av 
begränsningar. 
Banans ägare bestämde sig snabbt för att återskapa en ny bana med ett 
utseende och struktur som i framtiden bättre skall tåla kommande oväder. 
Vi har nu resultatet. En utmanande och mycket svårare bana att ta oss an. Vi 
får så småningom se hur vi kan bemästra den och de moderna snabba 
upphöjda ondulerade greenerna. 
Jag vill här passa på att tacka alla våra medlemmar som på ett fantastiskt 
ödmjukt och tålmodigt sätt inväntat den nya banans hela sträckning. 
Ägarna och Pasqual skickar ett stort tack till alla för visat tålamod och goda 
humör. Jag är personligen övertygad om att detta vårt tålamod med läget 
kommer att gynna oss i framtiden. 
När hösten så småningom kommer och en ny golfsäsong står för dörren har 
banan fått tid på sig att läka alla sår och blivit grön och fin i alla delar. Det 
betyder sannolikt också att La Marquesa Golf kommer att skapa en stor 
nyfikenhet hos nya spelare runt om i distriktet. Statusen och ryktet kommer 
att få en positiv klang. Kort sagt kommer vår klubb och våra medlemmar att 
få en ökad konkurrens från andra om tider. Hur detta kommer att få effekt 
på våra greenfees och årskort, är för tidigt att säga annat än att det inte 
kommer att bli lägre. 
Scandinavian Golf Club mår bra och kommer att göra allt för att våra 
medlemmar skall känna glädje i spelet och i den sociala familj vi är. 
Stort tack till alla positiva medlemmar och funktionärer, styrelse, som gör 
det möjligt. 
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I år slutar en trotjänare efter sju år i styrelsen och med det svåraste av 
uppdrag. Kjell Åke Wennerholm, vår tävlingsledare, tar nu välförtjänt paus 
från det uppoffrande jobbet. Vi hoppas naturligtvis att Kjell-Åke på annat 
sätt kommer att fortsätta bidra för klubbens bästa. 
Stort tack Kjell-Åke! 
 
Anders Sjölund 
Ordförande Scandinavian Golf Club 
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 Scandinavian Golf Club  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  20-02-20

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  187
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Varulager mm
 1400  Lager  1 835,00  -185,00  1 650,00
 S:a Varulager mm  1 835,00  -185,00  1 650,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  438,30  73,19  511,49
 1940  Checkräkning  7 219,44  859,34  8 078,78
 1941  Bankbok  10 000,00  0,00  10 000,00
 1980  Greenfee  3 050,00  0,00  3 050,00
 S:a Kassa och bank  20 707,74  932,53  21 640,27

 S:a Omsättningstillgångar  22 542,74  747,53  23 290,27

 S:A TILLGÅNGAR  22 542,74  747,53  23 290,27

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -15 502,74  0,00  -15 502,74
 2019  Årets resultat  0,00  -215,57  -215,57
 S:a Eget kapital  -15 502,74  -215,57  -15 718,31

 Kortfristiga skulder
 2901  Kortfristiga skulder  -2 390,00  -1 461,96  -3 851,96
 2902  Medlemsavgifter nästa år  -4 650,00  780,00  -3 870,00
 2903  Inbetalt för resa nästa,fest, match nästa år  0,00  150,00  150,00
 S:a Kortfristiga skulder  -7 040,00  -531,96  -7 571,96

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -22 542,74  -747,53  -23 290,27

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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 Scandinavian Golf Club  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  20-02-20

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  187
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Ackumulerat  Periodbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavifter  6 925,00  6 925,00  7 000,00
 3110  Annonsintäkter  600,00  600,00  1 600,00
 3120  Sponsorintäkter  6 498,00  6 498,00  4 800,00
 3130  Intäkter startavgifter  13 399,30  13 399,30  15 500,00
 S:a Nettoomsättning  27 422,30  27 422,30  28 900,00

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Intäkter för resor/fester  3 072,00  3 072,00  0,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  3 072,00  3 072,00  0,00

 S:a Rörelseintäkter mm  30 494,30  30 494,30  28 900,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp av priser för startavgifter  -12 794,90  -12 794,90  -15 500,00
 4020  Inköp  pris spons.o annonspengar  -5 880,77  -5 880,77  -4 800,00
 4110  Mat vid tävlingar  -118,37  -118,37  -800,00
 4120  Sponsorkostnader  -899,00  -899,00  -1 750,00
 4130  Kostnader vid årsmöte  -1 371,96  -1 371,96  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -21 065,00  -21 065,00  -22 850,00

 Bruttovinst  9 429,30  9 429,30  6 050,00

 Övriga externa kostnader
 5010  mat/fikam styrelsemöte  -51,60  -51,60  -100,00
 6010  Kostnader för fester o resor  -4 757,00  -4 757,00  -1 500,00
 6110  Kontorsmateriel - marknadsföring  -688,35  -688,35  -1 000,00
 6150  Trycksaker Matrikel mm  -2 467,49  -2 467,49  -2 000,00
 6340  Damgolf SGC-Eurogolf  -60,00  -60,00  0,00
 6390  Övriga kostnader  -79,14  -79,14  -200,00
 6550  Datakostnader  -75,51  -75,51  0,00
 6551  Kostnader för GIT-system  -471,00  -471,00  -500,00
 6570  Bankkostnader  -65,39  -65,39  -150,00
 6990  Kostnader för damgolf  -250,00  -250,00  -300,00
 S:a Övriga externa kostnader  -8 965,48  -8 965,48  -5 750,00

 Personalkostnader
 7010  Avtackningar/uppvaktningar  -248,25  -248,25  -300,00
 S:a Personalkostnader  -248,25  -248,25  -300,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -30 278,73  -30 278,73  -28 900,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  215,57  215,57  0,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  215,57  215,57  0,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  215,57  215,57  0,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  215,57  215,57  0,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  215,57  215,57  0,00

 Resultat före skatt  215,57  215,57  0,00

 Beräknat resultat  215,57  215,57  0,00

 8999  Årets resultat  -215,57  -215,57  0,00
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 

 
 

 arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram 
 arrangera ett speciellt mästarmöte 
 arrangera Skagerack Cup 
 ordna sponsor och kommittégolf 
 arrangera matchspel 
 arrangera klubbmästerskap 
 söka nya sponsorer och värna gamla 
 skapa ett medlemsregister digitalt på hemsidan 
 profilera våra sponsorer och annonsörer tydligare på hemsidan 
 hålla ett extra årsmöte och årsmöte 

 
 


