
 
 
              
 
 
 
 

 
 
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  27/10 2015 ,  
Närvarande: Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Carin Dahlstrand, Kjell-Åke Wennerholm  och Leif 
Dahlstrand 
 
Agenda: 

1. Pasqual inbjuden för följande punkter: 
1. Tidpunkt för start på måndagar nu och i vinter 
2. Kommunikationen kring beslut om ny starttid 
3. Federationsanslutning – hur? 
4. Lång bana 
5. Kurvan vid hål 18’s tee 

2. Föregående protokoll 
3. Information och beslut om radioreklam 
4. Information och rekommendation om golfresa 
5. Jubileumsfest SGC 25 år 
6. Beslut om extramöte ang. sponsor- och annonshantering 
7. Ansvarsområden - rapportering 
8. Övriga frågor 
9. Nästa möte 

 
1. Pascual Jiménez hade följande synpunkter på våra frågor: 

1. Vi startar 08.15 under november fram till mitten av december, därefter 08.30-08.45 
under de två sista veckorna i december. Januari o.s.v. meddelas senare. 

2. I fortsättningen får vi besked direkt av Pasqual i så god tid som möjligt när starttider 
förändras 

3. Hans J. gick igenom blanketten för ansökan till federationen – medlemmarna kommer att 
få hjälp antingen en måndag och/eller via hemsidan-ansl.tavlan.  

4. Andra och fjärde måndagen i månaden kommer vi att spela på lång bana ( gäller både 
gul och röd tee ) 

5. Pasqual meddelade att man vet att det växer mycket runt 18’s tee som även innebär 
vatten på körbanan ibland. Vi nämnde att en medlem skrivit en inlaga om att man borde 
beskära växtligheten ibland – Pasqual vet nu om detta och meddelar säkert de sina att 
hålla efter bättre om detta behövs. 

6. I tillägg till punkterna ovan fick vi veta av Pasqual att : 



1. Sanden i vissa bunkrar kommer att förbättras när ekonomin tillåter detta för att de 
inte skall bli så hårda 

2. Sprinklersystemet för greener kommer att förbättras för att få jämnare och mer 
individuell styrning av mängden vatten 

3. Fairways görs nu lite bredare på vissa hål. 
4. Nästa möte med Pasqual är planerat till den 15/12. 

2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
3. Beslut fattades om att köpa föreslagen radioreklam för 910€ vilken går i etern under 2015.  
4. Beslut fattades om att den här gången slutförhandla med La Sella Golf Resort ,vid Dénia 

,om resan som äger rum 16-18/3 2016. Mer information kommer när alla detaljer är klara. 
5. Festkommittén jobbar vidare med 25-årsjubileet. Inbjudan till jubileet och årsmötet kommer 

att ske samtidigt och så snart som möjligt. 
6. Extramötet blir den 3/11 kl. 10 i klubbhuset. 
7. Ingen hade något att rapportera om förutom det som redan behandlats i övriga punkter 
8. Övriga frågor. 

1. Hans Jungefeldt har samtalat med ledningen för Golfrestaurangen om ljudnivån under 
vår samling på måndagar. Man har nu beslutat att titta vidare på sätt att ljudisolera taket i 
restaurangen vilket är mycket positivt. 

9. Nästa möte – 17/11 kl. 11.00 i klubbhuset.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Leif Dahlstrand                                                          Hans Jungefeldt 
    Sekreterare                                                                 Ordförande                                   


