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PROTOKOLL FRA STYREMØTET I SCANDINAVIAN GOLF CLUB 

Dato: 21.11.2017 

Tilstede:  Anders Sjølund, Hans Jungefeldt, Kjell-Åke Wennerholm, Eva Petersson, Pål V 
Johansen og Kerstin Engefeldt  

Fraværende: Clas Murvall 

Agenda: 

1. Åpning av møtet 
a. Anders åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 

2. Protokoll fra siste møtet. 
a. Godkjent 

3. Vårens reise: 
a. Pål informerte om vårreisen til Almerimar golfresort som er bestemt til 5-6 

april 2018. Antall personer som det er reservert for er ca. 45 personer. 
b. Påmeldingslisten henger nå på tavla. 
c. Siste frist for påmelding er satt til 15 februar 2018 – men meld på så snart 

som mulig i tilfelle det er flere som ønsker å være med så kan vi kanskje få 
plass allikevel. 

4. Salg av green fee: 
a. Anders foreslo å forhandle med La Marquesa (Pascual) om de kunne overta 

green fee salget med de etablerte rabatter.  
b. Dette ble fremlagt til Pascual da han kom på møtet litt senere og han syntes 

det var en god ide. Da kan greenfee spiller også få valget med å betale med 
kort hos Caddy Master. 

5. Sponsor/ kommittèe dagen: 
a. Hans informerte at ca. 28 spiller var påmeldt.  
b. Styret diskuterte også selve arrangementet samt annonsering og sponsorer. 

Dette skal behandles i styret ved en senere anledning. 
6. Årsmøtet: 

a. Dato for Årsmøtet blir 1. mars 2018. 
b. Sted og selve arrangementet vil bli annonsert senere. 
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7. Andre spørsmål og saker til diskusjon: 
a. Pascual ankom møtet og informerte om banen og videre arbeide med banen. 

i. Bl.a planting av forskjellige trær i grupper – ballvaskere etc. 
b. Ønske om mer lagringsplass/skap/rom på La Marquesa for klubbmesteriet, 

men for øyeblikket ikke noe ledig ifølge Pascual. 

 

Anders takket for fremmøte. 

 
Protokoll ført av: 
 
 
Pål V Johansen       Anders Sjølund 
Sekretær        Formann 


