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Agenda
1. Ordförande hälsar välkomna

2. Ordinarie vårmöte

3. Presentation av nya klubbchefen

4. Banprojektet – pågående projekt
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Föredragningslista
Mötets öppnande

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte
ordföranden skall justera mötesprotokollet. 



Forts. föredragningslista
7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning för det senaste 

räkenskapsåret. 
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Övriga frågor
Mötets avslutande



Verksamhetsberättelse 2019

Banans öppning och stängning
• 18-hålsbanan 27 april – 4 november
• 9-hålsbanan 17 april – 18 november
• Greenerna höll inte den nivå vi eftersträvar

Projekt
• Ny bergvärmeanläggning
• Planering för vår nya shop/reception/kansli
• Ny tee 4/18 vit/gul



Verksamhetsberättelse 2019

Projekt - fortsättning
• Planering för renovering av alla greener på 18 hålsbanan
• Beslut på höstmötet om renoveringen.
• Utökat dammen o byggt palissad vid hål 2/18
• Breddning av utslagsplatserna vid rangen
• Klubbhusprojektet rullar på inför höstmötet
• Mulligans ny krögare med Felix o Viktor
• Världsmästare Jåschan -65 år som pro



Resultaträkning 2019

In   (MSEK)                                    Utfall             Budget        Differens

Medlemsavgifter 15,7 15,7              
Gästavgifter 2,7                  2,5             
Övriga intäkter                               2,8                  2,6             

Summa                                           21,2                20,8             +0,4



Kostnader   (MSEK)         Utfall                Budget            Differens

Personal                              9,6                      9,1                   
Banan/Maskiner                2,4                      2,3                  
Fastighet/Kontor/Avg 3,2 2,9
Övriga kostnader                1,9                     1,9                 

Summa                                17,1                  16,1                 -1,0

Resultaträkning 2019



Summering
Resultat  (MSK)            Utfall         Budget       Differens
Intäkter                    21,2                 20,8          

Kostnader             -17,1               -16,1          

Resultat f avskr 4,1                   4,7           

o finans kostn

Avskrivningar & -4,5 -4,7            
finanskostnader

Årets resultat -0,4 +/0              -0,4



Investeringar 2019

(MSEK)
Bergvärme 2,3
Dammen 2:an                                 1,0
Banan ombyggnad                          0,5
Maskiner                                          1,4
Övrigt                                                0,4
Summa                                              5,4 (avrundat)                       



Revisionsberättelse



Förslag till vinstdisposition
Balanserat resultat 1 184 225 kr
Årets resultat -533 613 kr

650 612 kr

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten,  650 612 kronor 
överförs i ny räkning.

Kan vi anta styrelsens förslag?  
Rösta på sms
JA = 076- 765 13 67
NEJ = 076 – 765 13 68



Styrelsens ansvarsfrihet

Kan vi ge styrelsen ansvarsfrihet?

Rösta via sms

JA = 076-765 13 67
NEJ = 076- 765 13 68



Mötets avslutandeMötets avslutande



Vision 2030

”Djursholms golfklubb ska vara en attraktiv och respekterad familjeklubb 
där trivsel, spelglädje, kvalitet, golftradition och gemenskap står i fokus”



Banan
Medlemmarna
Gemenskap

”Djursholms golfklubb ska vara en attraktiv och respekterad familjeklubb 
där trivsel, spelglädje, kvalitet, golftradition och gemenskap står i fokus”



Banorna

• Puts & Finish – Kvalité

• Visuellt attraktivt - Snyggt

• Utmanande för alla - Kul



Lycka till under säsongen!

”Djursholms golfklubb ska vara en attraktiv och respekterad familjeklubb 
där trivsel, spelglädje, kvalitet, golftradition och gemenskap står i fokus”



Status Banprojektet  

”Djursholms golfklubb ska vara en attraktiv och respekterad familjeklubb 
där trivsel, spelglädje, kvalitet, golftradition och gemenskap står i fokus”



Greener 2019
• 3:an & 5:an temporära 

greener in i juni

• Hål13 & 14 stängda stora 
delar av maj



• Kontrakt med Nelson & Vecchio
• Allt gräs & övrigt material säkrat

• Bevattningsarbete startat 1:a juli
• Påverkar inte spel då de drar kablar mm i ruffarna 

• 18-håls banan stängs senast 1:a augusti
• Jobbar in i oktober

• 9-hålsbanan öppen som vanligt säsongen ut. 
• Bokningsregler mm. ses över inför hösten med tanke på det ökade speltrycket.

• Vi fortsätter jobba på överenskommelse med andra banor för 18-hålsrundor
• Både Dgk & N&V har redan beställt & tagit på sig kostnader i år för projektet som 

inte går att skjuta på (miljonbelopp)
• Dvs inte aktuellt att skjuta på projektet

Projektet 2020



• 18-hålsbanan planeras öppna lördag 15:e maj
• Kan bli senare–ej tidigare
• Beror mycket på vilken typ av vinter det blir i år
• Kommer vara svårt att förstå då greener förmodligen kommer se fantastiska ut –men det är 

för att säkra att de håller under lång tid

• Av erfarenheter från andra liknande projekt kommer vi ha utökat skötselfönster 
på måndagar

• Banan kommer vara stängd till kl.12:00 på måndagar (vs 9:34 idag)
• Kan givetvis revideras beroende på hur banan mår

Projektet 2021



Njut av banan i år, 
den blir ännu bättre 2021!



Övrigt – svar på frågorna från vårmötet

Fråga: Lokalregel bunkern – Kommer börja gälla från vecka 22. Information går ut i ett separat 
nyhetsbrev och de tillfälliga lokala reglerna sätts upp på 1:a tee samt på anslagstavlan i klubbhuset

Angående stängning av banan inför ombyggnationen - Vi kommer stänga den 1 augusti 
oavsett vilken veckodag som det infaller på. Detta pga. överenskommelse med entreprenör och 
deras tidsplan. 

Covid-19/Corona – Vi informerar regelbundet om de restriktioner och rekommendationer som 
golfförbundet och folkhälsomyndigheten har tagit fram. Samt uppmanar alla att visa hänsyn mot 
varandra och respektera uppsatta ramar. För mer info se vår hemsida


