
 

 

              

 

 

 

 

 

 

Protokoll från Styrelsemöte i Scandinavian Golf Club.  

 
Datum:  6/10 2016,  

Närvarande: Anders Sjölund, Clas Murvall, Eva Petersson, Carin Dahlstrand, Kjell-Åke 

Wennerholm och Leif Dahlstrand. 

 

Agenda: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

3. Information från Pasqual Jimenez 

4. Vårresan 

5. Projekt ”Norge-Danmark” 

6. Medlemssituationen 

7. Ekonomi 

8. Klubbmästare 

9. Nästa möte. 

10. Övriga frågor 

11. Avslutning 

 

1. Ordföranden öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

3. Pasqual informerade om att 

1. Banan kommer inte för närvarande att slopas om – förändringarna anses inte så stora att 

detta är nödvändigt 

2. Greenerna är tröga men i övrigt klart bättra än förra året vid samma tid. Bevattningen 

fungerar bra men bassängen som ligger 2 km bort och ägs av klubben är i dåligt skick. 

Man förlorar mycket vatten p.g.a läckage och måste därför bygga ny bassäng. Kostnaden 

för detta är mellan 350-400 tusen €. Bygget måste vara klart sent feb. -17 för att klara 

nästa sommars vattenbehov. 

3. Gräset är inte bra på en del greener – idag tillåter inte ekonomin att åtgärda detta men 

det finns med i framtida planerade åtgärder. 

4. Arbetet med att förbättra bunkrar på banan har kostat 74 tusen € för den nya sanden. 

Idag är sanden väldigt mjuk men den sätter sig framöver och blir då mer stabil. 

5. Sjön vid hål 8/9 kommer att färdigställas under november månad genom att en duk läggs 

i botten och vatten fylls på. 



6. Två av våra nya flaggor kommer att hissas runt klubbhuset varje måndag av banans 

personal. 

7. La Marquesa Golf Club har två instruktörer och vi har ett erbjudande för våra 

medlemmar att utnyttja deras kompetens. Erbjudandet innebär att i en grupp av fyra 

personer få 5 lektioner á en timma för 10€ per person och tillfälle. Slå dig ihop med 3 till 

och utnyttja detta för att bli en bättre golfare! 

8. Kjell-Åke frågade Pasqual om det finns avtal mellan La Marquesa och andra klubbar om 

reducerad greenfee när man som gäst spelar på deras bana och är medlem i La Marquesa 

Golf Club. Pasqual återkommer med mer information om detta. 

9. Kjell-Åke undrade om man från La Marquesas sida kunde informera spelarna med ett 

extra kanonskott då spelet måste avbrytas p.g.a. åska eller oväder/för mycket vatten på 

banan. Pasqual ställde sig positiv till detta och såg inget hinder för detta men det måste 

ske efter en slutlig bedömning av La Marquesas ledning. 

4. Information om Vårresan 2017 kommer att anslås på tavlan och hemsidan i slutet av 

november i år. Resan går som tidigare meddelats av stapeln 30/3 2017 på La Serenas bana. 

5. Vid lunchen efter tävlingen 10/10 kommer information ges om att våra norska och danska 

medlemmar inbjuds till att efter prisutdelningen för följande måndag den 17/10 stanna kvar 

och ge sina synpunkter på hur klubben skall kunna få nya medlemmar från Norge och 

Danmark. Detta för att kunna säkerställa att vi verkligen fortsätter att vara en skandinavisk 

golfklubb. 

6. Klubben har nu 225 betalande medlemmar 2016. Ett antal som närmar sig taket för vad 

måndagstävlingarna tål. Styrelsen följer den positiva utvecklingen noggrant och återkommer 

i frågan om taket överskrids och hur detta kan hanteras" 

7. Eva bad om underlag för nästa års budgetarbete. 

8. Betalningen för måndagslunchen är inte helt löst ännu. Restaurangen kommer att kontaktas 

för att om möjligt hitta ett sätt som båda parter kan acceptera 

9. Nästa möte är planerat till den 15’e november kl.10.00 i klubbhuset. 

10. Inga övriga frågor 

11. Ordföranden avslutade mötet. 

      

 

 

 

Vid protokollet 

 
 

 

Leif Dahlstrand                                                                               Anders Sjölund 

Sekreterare                                                                                         Ordförande   

 

 

             


