
 
 
              
 
 
 
 

 
 
Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  
 
Datum:  15/12 2015 ,  
Närvarande: Hans Jungefeldt, Eva Petersson, Ulla Raaschou och Clas Murvall 
 
Agenda: 

1. Mötets öppnande 
2. Föregående protokoll 
3. Uppdatering om Sponsorer/Annonsörer för 2016 
4. Julgåvor till funktionärer etc. 
5. Genomgång med Pascual Jiménez 
6. Övriga frågor 
7. Nästa möte 

 
1. Föregående protokoll gicks igenom och inget fanns att ta upp. 
2. Läget med Sponsorer och Annonsörer för 2016 gicks igenom och det mesta ser bra ut 

varför 2016 torde kunna bli ett bra år. 
3. Det beslutades att köpa julklappar till våra vänner i klubben ( Pascual, Antonio, Ricardo 

och Oscar ) samt en större ”julkorg” till personalen i Restaurangen. 
4. Vi gick igenom resultatet från den enkät vilken SGCs medlemmar svarat på med Pascual 

Jiménez som också fick en kopia på de diagram som enkäten omfattar. Han 
kommenterade resultatet för Fairways(bra), Greener(acceptabla) och Bunkrar(ej 
acceptabla) med att: 
1. 14 greener skall nästa år få nytt sofistikerat bevattningssystem vilket möjliggör 

avancerad styrning av vattenmängden på olika delar av greenen. Arbetet kommer att 
ske med en green i taget och pågå ca. 20 dagar totalt i januari. Provisoriska greener 
kommer att tillämpas under detta arbete. Investeringen är på 32.000€. 

2. Bunkrarna får ett lyft under 2017 om Pascual får loss pengar till detta, han vill göra 
klart ett projekt i taget och se till att det blir bra.  

3. Ett antal nya maskiner kommer att anskaffas då delar av maskinparken är sliten och 
även verkstaden behöver rustas upp så att banarbetarna kan ge maskinerna rätt 
underhåll. 

4. Behovet av satsningarna ovan är till stor del en konsekvens av att man tagit ut för 
mycket pengar ur klubben de sista 7-8 åren istället för att investera dem i banan. 
Pascual har därför en tuff uppgift att bygga upp de delar igen som eftersatts men det 
satsas mer pengar nu så förutsättningarna är bättre.  



 
Vidare nämnde Pascual att efterfrågan på Golfbilar ökat varför man beslutat att köpa in 
fyra moderna eldrivna Golfbilar. 

 
5. Nästa möte är planerat till den 14’e januari kl. 10.00 då alla verkar vara på plats. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Leif Dahlstrand                                                          Hans Jungefeldt 
    Sekreterare                                                                 Ordförande                
 
 
             


