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Alla våra sponsorer
Bilia Personbilar
BK Höllviken
Bravida
Byggdelen Syd AB
Canon Svenska AB
CELAB
Coeli
Cronholm o Bergman
Dast AB
Dux Industrier AB
Edab Affärsutveckling AB
Elektroteam
Exakta
Experis
Fastighetsbolaget Nilpat AB
Fenix
Golfstore
Handelsbanken
Holmbergs Real Estate
Hotell Dannegården
Hyllie Sportcenter
Höllvikens Innebandy

JaTa Cargo
L Koljgjini AB
Larsson o Partners
LivSafe AB
Läkarhuset Ellenbogen
Länsförsäkringar
M&W Revision
Magle AB
Malmborgs
Malmö Arena Hotell
Malmö Bilcenter AB
MAQS
Mårtenssons Trafikskola
Möllers Tvätt
Nordic Drugs AB
NyTida/Provita
Näsets Bilcenter
OBOS Sverige AB
OfficeManagement
PadelCourt9
Per Möllers Tvätt AB
Praktikertjänst

Prosupport
Residence
Richard Eriksson Holding AB
Servicekuben
Skandia
Skånemejerier
Sommarboden
Sparbanken Syd
Sportsbackup
Sushido AB
Svensk Fastighetsförmedling
Teddykompaniet
Telenor
Tellus Flaggor och Reklam
Thomas Ahlgren Bygg
Tore Smith Food
Trensum
Wasa Kredit
Vellinge Städservicee
ÅF Industry
Ångtvättbilen
Foto: Margaretha Malmquist.

Program på årsmötesdagen:

Föredragningslista

9.00–10.30

Information

1		 Fastställande av röstlängd för mötet.

			

1. Utveckling av banan.

2		 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

			

2. Klubbchefen och banchef informerar.

3		 Fastställande av föredragningslista.

				 a. Medlems- och gästundersökningar.

4		 Val av ordförande för mötet.

				 b. Projekt på och runt banan.

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

			

3. Styrelsen informerar.

				a. Ekonomi.
				 b. Inkomna motioner.
10.30–10.45

Teknisk paus. Klubben bjuder på enkel fika.

10.45–11.00
			

Bolagsstämma för Ljunghusens
Klubbhus AB och Prisutdelning.

11.00–12.00
			

Årsmötesförhandlingar för
Ljunghusens Golfklubb.

6		 A. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
B. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat - och
balansräkning) för senaste räkenskapsåret.
7		 Föredragning av revisorernas berättelse.
8		 Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av överskott respektive underskott enligt balansräkningen.
9		 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10		 Fastställande av:
• Medlemsavgifter, övriga avgifter, inträdesavgifter för det
kommande verksamhetsåret.
• Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
• Drifts- och investeringsbudget för det kommande verksamhetsåret.
11		 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
12		 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13		 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Innehåll:
4

Val

5

Styrelsens förvaltningsberättelse

6

Resultaträkning 2017

7

Balansräkning 2017

12		 Ljunghusens Klubbhus AB
13		 Styrelsens förslag 2018
18		

Kommitéerapporter

14		 Val av:
• ordförande för styrelsen för en tid av två (2) år.
• halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två
(2) år.
• två (2) ordinarie revisorer jämte en (1) revisorssuppleant
för en tid av ett (1) år;
• minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter i valberedningen
för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till sammankallande.
15		 Övriga frågor och mötets avslutande.

Foto: Simon Månsson.
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Val
Styrelse
Namn
Vald
Stefan Lindvall
2016
Anders Kjellin
2017
Lars Hansson
2016
Martin Hammarberg 2016
Anders Almén
2017
Mats Molander
2017
Bengt Malmberg
2017
Åke Kjellkvist
2017
Pia Ramel
2017
Heidi Hardenberger 2017

Tid
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Funktion
Ordförande
Vice Ordförande, Sekreterare
Skattmästare
Ordf. Junior- och Elitkommitté
Ordf. Marknadskommitté
Ordf. Bankommitté
Ordf. Tävlingskom.(Adjungerad)
Ordf. Seniorkommitté
Ordf. Miljökommitté

Revisorer
Per Larsson
Jonas Björklund
Inger Walle

2017 1 år Ordinarie
2017 1 år Ordinarie
2017 1 år Suppleant

Valberedningens förslag
Val av 5 ledamöter på 2 år.
Omval av Stefan Lindvall som ordförande på 2 år,
samt Anders Almén och Heidi Hardenberger på 2 år.
Nyval av Tobias Ljungberg och Jonas Björklund på 2 år.
Revisorer
Nyval av Petter Rankell och Lars Hansson som ordinarie
revisorer på 1 år.
Omval av Inger Walle som suppleant.
Bengt Malmberg, idag kommittéordförande för Tävlingskommittén är numera projektanställd i klubben och får då
enligt stadgarna inte sitta i styrelsen. Vårt förslag är att
inte välja in en ny kommittéordförande utan låta Bengt leda
arbetet i kommittén ytterligare ett år enligt det uppdrag han
valdes in för och i stället bli adjungerad på styrelsemötena
2018 under tiden han är projektanställd.
Valberedningen / Peter Erlandsson, Jonas Wetterlöf, Jesper
Jelmteg, Maria Waldau

Bengt Malmberg tävlingskommittén, Martin Hammarberg
elit och juniorkommittén, Pia Ramel, miljökommittén, Lars
Hansson skattmästare, Anders Kjellin vice ordförande,
Stefan Lindvall ordförande, Anders Almén, marknadskommittén, Åke Kjellkvist seniorkommittén, Heidi Hardenberger,
Christian Lüning, Magnus Jivén, och Mats Molander bankommittén.

Tobias Ljungberg
Jag är född 1969 och sambo med Lotta sedan mer än 20 år
tillbaka. Tillsammans har vi en fjortonårig son, Albin.
Vi bor i Skanör och alla tre spelar golf.
Själv försöker jag hinna med att spela en runda i veckan, men
det börjar bli svårare i takt med att Albin tävlar mer och mer.
Å andra sidan får man mycket golf bara genom att följa honom
på banan.
Jag har varit aktiv i Skånes Golfförbund sedan någon gång på
90-talet, dels som distriktsdomare, dels som Tournament Director för bla +18-touren. Jag slutade med detta strax efter att
Albin föddes men har under hela tiden varit aktiv som ledamot
i Juridiska Sektionen. Här på Ljunghusen ansvarar jag för vårt
H40 serielag.
Privat arbetar jag med läkemedel, jag är ansvarig för Skandinavien och arbetar med både försäljning och marknadsföring.

Medlemsstatistik			

Jonas Björklund

Tobas Ljungberg

Presentation av nya ledamöter
Jonas Björklund
Jag är 54 år och är en inbiten Ljungskogenbo sedan 1995.
Lever ett lyckligt särboskap och har en son på 20 år. Tycker det
är inspirerande och kul med ideella engagemang, bl.a. kassör i
Ljungskogens Vattenledning EF, ledamot/valberedning i Lillhagens Ridklubb och klubbrevisor i Ljunghusens GK sedan 2009.
Förutom att spela golf med mitt härliga Calluna Viri gäng om
söndagarna, aktiveras livet med mycket fysisk utövning som
ridning, tennis och löpning. Jag har de senaste 30 åren haft
glädjen att arbeta inom textilbranschen som importör/grossist,
varav 18 år som egen företagare.
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Kategori
2016-10-31 2017-10-31
Aktiv kvinna
362
366
Aktiv man
610
633
Aktiv kvinna 22-30 år
27
28
Aktiv man 22-30 år
69
81
Junior kvinna 0-21 år
37
41
Junior man 0-21 år
116
120
Summa fulltid
1221
1269

+/4
23
1
12
4
4
48

Vardags kvinna
67
Vardags man
71
Summa vardags
138
Summa aktiva m spelrätt 1359

58
70
128
1397

-9
-1
-10
38

Non resident kvinna
Non resident man
Ungdom special kvinna
Ungdoms special man
Hedersmedlemmar kvinna
Hedersmedlemmar man
Delsumma
Totalt aktiva

17
33
25
41
0
4
120
1479

19
35
20
44
0
4
122
1519

2
2
-5
3
0
0
2
40

Passiv kvinna
Passiv man
Klubbhus-, kallad medlem
Totalt antal medlemmar

145
215
35
1874

148
210
30
1907

3
-5
-5
33

Provmedlem junior
Övningskort 36+
SUMMA

39
96
2009

29
130
2066

-10
34
57
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Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017 –
Ljunghusens Golfklubb 846000-9403
Styrelsen har under året bestått av,
Ordförande Stefan Lindvall, vice ordförande Anders Kjellin, ordinarie ledamöter: Lars Hansson (skattmästare), Martin Hammarberg
(elit och juniorkommitté), Åke Kjellkvist (seniorkommittén), Bengt
Malmberg (till 1 september därefter adjungerad - tävlingskommittén), Mats Molander (bankommittén), Anders Almén (marknadskommittén), Pia Ramel (miljökommittén) och Heidi Hardenberger.
Adjungerade under året har varit Niclas Arwefjäll (pro), Christian
Lüning (juniorrepresentant) och Magnus Jivén (klubbchef).
Per Larsson och Jonas Björklund har varit ordinarie revisorer med
Inger Walle som suppleant.

Klubbens verksamhetsår 2017 slutade den 31 oktober och
på årsmötesdagen 2018 har vi alltså redan varit verksamma
3 månader på det nya bokslutsåret. Bokslutsperioden möjliggör att vi redan lördagen den 27 januari kan ha ett formellt
årsmöte med kallelse 3 veckor innan och med ett färdigt
bokslut i kallelsen.
Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft 8 protokollförda möten. Av naturliga skäl har dessa dominerats av de
ombyggnader som genomförts och övriga aktiviteter under året.
Den verksamhetsberättelse som du har i din hand har
genomgått en hel del förändringar jämfört med tidigare år. Det
ekonomiska beskrivs i nedanstående avsnitt. Efter den första
delen som beskriver året som gått kommer budget för 2018 och
avslutas sedan med de olika kommittéernas information och
resultat för 2017 och planer för 2018.

Årsredovisning
Vi har under året arbetat med att anpassa klubbens årsredovisning till de s.k. K2-reglerna för mindre företag såsom de utgavs
2016. Detta innebär inte några ändringar av sakinnehållet i
tidigare års fastställda bokslut. Däremot har uppställningar
och rubriker i resultat- och balansräkningar genomgått stora
förändringar. För att uppnå jämförbarhet har därför samtliga
uppställningar, inklusive den nyinförda flerårsöversikten, omarbetats enligt de nya reglerna. Beträffande tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till avsnittet Noter på sid 7.
Årsredovisningen för Ljunghusens Klubbhus AB berörs i
stort sett inte alls av de nya reglerna och återfinns på sidorna
12-14.

Fastigheter
Klubben äger fortsatt fastigheten Ljunghusen 11:91 vilket är
området runt maskinhallen och studion.
Ljunghusens Klubbhus AB äger fortsatt fastigheten Ljunghusen 11:2 vilket är klubbhuset med tillhörande parkering.
Vi har under året genomfört en större renovering av herrarnas omklädningsrum och en uppfräschning av damernas, vilket
kostat mycket tid och pengar. Samtidigt har vi renoverat vårt
västra balkongräcke samt relignat våra avloppsrör på andra
våningen i klubbhuset. Utgifterna, som för detta blev 1 729 tkr
mot budgeterat 1 640 tkr, har aktiverats som tillgångar i Klubbhus AB där de blir föremål för löpande avskrivningar.

Information
Nyhetsbrev och hemsida är fortsatt våra huvudsakliga kommunikationskanaler till er medlemmar. Vi har under året gett ut
en Ljungentelegraf (Verksamhetsberättelsen för 2016). Vi har
också löpande information via vår facebooksida.

Årsmöte 2018
Årsmöte 2018

Proverksamhet/Shop
Niclas Arwefjäll driver fortsatt mycket förtjänstfullt vår träningsverksamhet tillsammans med sina assisterande tränare Marcus
Westerberg, Gustav Ågren och Emma Dantorp. Niclas driver även
shopen med brett och bra utbud. Vi har under året haft löpande
samtal och utvärdering och förbättring av verksamheten. Tyvärr
kommer Emma att lämna verksamheten och Niclas söker nu en
ersättare.

Restaurang
Linda Norell och Niklas Nerman driver fortsatt vår restaurang
på ett alldeles utmärkt sätt. Både smaker och service är på topp.
Under året har vi skrivit ett nytt tvåårsavtal för att fortsätta detta
goda samarbete.

Anställda
Vår fast anställda personal på banan är Simon Månsson, banchef
och Henrik Hansson, Fredrik Goa, Victor Sjöö samt Lars Hellberg.
Lars Hellberg går i pension i slutet på mars. Vi har därför rekryterat en ny mekaniker som heter Tobias Nelson.
På kansliet arbetar Magnus Jivén, Klubbchef och Katarina
Evander på heltid, Carina Johansson på halvtid och Marianne
Olsson på deltid. Bengt Malmberg är projektanställd med bidrag
från arbetsförmedlingen från den 1 september 2017 till och med
den siste augusti 2018.
Timanställd extrapersonal har använts under golfsäsongen
både på bana och i reception.

Administration/Kansli/Reception
Arbetet har fokuserat på att ta hand om medlemmar och gäster
och deras spel på banan. Ett stort arbete har genomförts med att
förbättra alla relationer med våra sponsorer. Vi har också gjort
en stor genomgång av alla lån från medlemmar och vårt anläggningsregister.

Bana
På banan har vi fokuserat på att få våra ombyggnader på hålen
5 och 11 att växa ihop och att se till att vår nya banchef Simon
Månsson kommit in i arbetet och att vår organisation utvecklas
på bästa sätt.
Banan har varit i mycket god kondition och utvecklats positivt
och har nu en mycket bra nivå för att ta oss an säsongen 2018.
Vi ser mycket fram emot att spela på de renoverade hålen 10-18
med vilka vi arbetat hårt under hösten 2017.

Miljö
Miljöarbetet har fortsatt på inslagen linje och vi förbereder oss nu
för vår recertifiering av GEO under 2018.

Tidbokning
Spelfrekvensen på banan har även detta år varit ganska hög under
lördags- och söndagsförmiddagar. Tillgången på att kunna spela
på vår bana är fortsatt mycket god, exempelvis var beläggningsgraden i augusti 66 % i genomsnitt, vilket är samma som 2016.

Kommittéerna
Kommittéernas verksamhet har även under 2017 varit omfattande. Dessa beskrivs mer ingående i slutet av detta dokument.

Leasingkostnader
Vi har under året inlett en leasing av fyra nya foregreen/fairwayklippare samt en traktor. Tidigare leasade vi bara vår buss. Vi ser att
vi på detta sätt får en jämnare fördelning av våra kostnader över tid
och även att vi kan hålla en högre kvalitet på våra maskiner.
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Överskottsmål
Då vårt mål är att ha en beredskap för de stora utgifter som
kommer och kan komma under de närmaste åren så måste vi
stärka vår likviditet. Vi står inför investeringar i banan på hålen
1-9, 19-27 samt puttinggreen området. Vi har investeringar som
kommer i bevattningsanläggningen och maskinhallsområdet och
vi behöver även ha en beredskap för eventuell förstärkning av
havsvallarna för att skydda oss. Därför behöver klubbens likviditet stärkas genom att visa positiva resultat.

vilket berodde på dåligt väder i maj och början av juni. Övriga
månader var greenfee helt i enlighet med budget. Våra sponsorintäkter ökar mot föregående år.
På banan har vi haft större kostnader än budget och detta
beror på en längre spelsäsong med ökade personalkostnader
och högre kostnader för att få alla våra ombyggnader att växa
samman. Bland banpersonalen har vi även haft högre kostnader
på grund av de omorganisationer vi genomfört. Dock står vi nu
bra rustade för nästa år.

Medlemslån

Motioner

Under året har processen med att få medlemmar att kvitta sina
lån mot juniorers inträdesavgifter fortsatt. Detta har under året
lett till drygt 545 tkr i kvittade lån.

Till styrelsen har det inkommit en motion för behandling på
årsmötet, och denna redovisas i slutet av detta dokument.

Ekonomiskt utfall

Styrelsen vill framföra sitt hjärtliga tack till alla medlemmar,
funktionärer, kommittéledamöter, personal, sponsorer och andra
partners för ett härligt golfår 2017 och vi önskar er alla välkomna tillbaka 2018.

Det ekonomiska driftsutfallet är sämre än det budgeterade.
Greenfee var även i år lägre än det budgeterade. Vår företagsgolf ökar, vilket är glädjande, men på greenfee tappar vi en del

Flerårsöversikt för
Ljunghusens Golfklubb
Denna översikt syftar till att för en längre period illustrera hur
klubbens intäkter och kostnader ser ut samt visa utvecklingen
av klubbens finansiella ställning. Fr.o.m. 2016/17 finansieras
klubbhusaktiebolaget inte längre enbart genom sitt mellanhavande med klubben utan även med ett externt banklån. Samtidigt har klubben finansierat vissa maskinanskaffningar via
leasing vilket innebär ett åtagande motsvarande det oavskrivna
restvärdet i kontraktet. För att illustrera klubbens totala finansiella ansvar har dessa två poster lyfts in i uppställningen trots
att de ej ingår i klubbens egna balansräkning.
I Ljunghusens Klubbhus AB i vilket Ljunghusens Golfklubb
är majoritetsägare med 76% av aktierna finns ett lån om 1
miljon kronor, ingår i raden ”Banklån”. Detta amorteras med
100 tkr per år under åren 2018-2027.
Soliditet beräknas som eget kapital i procent av den sålunda
justerade balansräkningen.

Resultaträkning 2017
Kommentarer till resultaträkningen
Vi har i år valt en ny modell för att redovisa årets resultat som
skall harmonierna med de redovisningsregler som numer gäller.
Den stora skillnaden är att vi nu inte har några fonder längre
och att vi tar en större mängd utgifter för banförbättringar
såsom kostnader. Fonderna är överförda i Eget kapital.
Intäkter
Årets intäkter har varit väl i nivå mot budget. Vi har fått in
mer inträdesavgifter som erlagts med likvida medel men också
genom att medlemmar med lån kvittat dessa för ungdomars
inträde.
Vi har under året gått igenom alla våra utestående lån och reviderat hela vår bokföring avseende detta. Detta har gett upphov
till ett positiv post på 148 tkr. Dessutom har medlemmar skänkt
lån motsvarande 20 tkr.
Greenfee
Årets greenfeeintäkter är lägre än budgeterat. Det är dagsgreenfee som är lägre vilket beror på en mycket kall maj och
inledning av juni. Övriga månader är väl i nivå med budget.
Företagsgolf är något över budget. Den kalla inledningen på
sommaren gav också lägre intäkter på rangen.
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2017

2016

2015

Medlemsavgift
Inträdesavgift
Greenfee
Range mm
Kommitéintäkter
Övrigt
Summa intäkter
Administration
Banan
Fastigheter
Kommittéer
Övrigt
Räntor
Summa kostnader
Resultat

9138
2336
2823
599
2416
168
17480
3612
9372
2186
1978
481
13
17642
-162

8444
2186
2953
605
2291
5
16484
3612
8117
2133
2140
355
19
16376
108

8040
1169
3014
627
2364
0
15214
3115
8619
2143
2221
395
17
16510
-1296

2014

7634 7216
397
392
3052 3113
713
693
2140 2135
45
261
13981 13810
3065 2928
6721 6216
1763 1673
1801 1708
342
329
29
21
13721 12875
260
935

2013

Eget kapital
Medlemslån
Banklån
Leasing
Balansomslutning
Soliditet

6932
13045
1827
1662
25142
27,6%

7094
14053
910
23859
29,7%

6986
14837
895
24487
28,5%

8282 8022
15099 14346
0
0
24987 24087
33,1% 33,3%

Kommittéer
Dessa redovisas som en klump i resultaträkningen men finns
uppdelade under varje kommittee avsnitt i slutet av dokumentet.
Kostnader
Vi har under året högre kostnader än budgeterat. Detta beror
framförallt på högre kostnader för banprojekten och högre
kostnader för banpersonal beroende på omorganisation i
personalen och en längre säsong. Även några kostnader inom
administrationen har varit högre.
Övriga kostnader
Förutom ovanstående genomgång av alla våra lån vilket givit
upphov till en positiv post på 148 tkr har vi under året reviderat
vårt anläggningsregister vilket gav upp till en negativ post om 90
tkr.
Avskrivningar
Årets avskrivningar minskar då vi nu leasar flera maskiner.
Avskrivningar kommer att minska kommande år i takt med att
vi leasar fler maskiner.
Årets resultat
Vi har ett negativt resultat på 162 tkr.
Styrelsen föreslår att årets resultat förs till balanserade
vinstmedel som därmed uppgår till 6 932 tkr.

Årsmöte2018
2018
Årsmöte

Resultaträkning

Utfall 17 Budget 17

Utfall 16

Utfall 15
1%

INTÄKTER				
Medlemsavgifter
9 138
9 126
8 444
8 040
Inträdesavgifter
2 336
2 044
2 186
1 169
Greenfee mm
2 823
2 900
2 953
3 014
Range mm
599
640
605
627
Kommittéer
2 416
2 347
2 291
2 364
Övrigt, Efterskänkta lån
168
5
5
0
Summa intäkter
17 480
17 062
16 484
15 214

Intäkter

14%

11%

Medlemsavgift

3%

Inträdesavgift
17%

51%%
52%
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Greenfre

12%

Range mm
Kommittéintäkter

13%

53%

Övrigt

KOSTNADER				
Administration				
Personal
2 694
2 495
2 508
2 159
Administrativa kostnader
874
650
1 053
912
Avskrivningar
44
45
51
44
1%
3 612
3 190
3 612
3 115
14%

Banan				
3%
Personal
4 943
4 520
4 361
3 923
Bankostnader
1 551
1 515
1 571
1 629
17%
51%%
52%
Banprojekt
947
900
367
1 333
Leasing
246
245
0
0
Arrenden
442
435
43013%
459
Avskrivningar
1 243
1 250
1 388
1 275
9 372
8 865
8 117
8 619
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Intäkter

11%

Medlemsavgift

1%
3%

Kostnader
20%

Greenfre

Administration
Banan

Inträdesavgift
12%

51%%

Range mm
Kommittéintäkter

53%

Övrigt

Fastigheter
Kommittéer
Övrigt
Räntor

Fastigheter				
Hyra Klubbhus AB
1 615
1 685
1 610
1 619
Övriga fastighetskostnader
345
300
303
305
Avskrivningar
226
230
220
219
2 186
2 215
2 133
2 143
Övrigt				
Avgifter SGF mm
390
390
355
355
Kommittékostnader
1 978
1 898
2 140
2 221
Reaförluster
91
0
0
40
2 459
2 288
2 495
2 616
Summa kostnader

17 629

16 558

16 357

16 493

Resultat f finansiella kostnader-149
Räntor
-13
Årets resultat
-162

504
-20
484

127
-19
108

-1 279
-17
-1 296

Balansräkning 2017
Kommentarer till Balansräkningen
Anläggningstillgångar
Avskrivning på anläggningstillgångar sker enligt plan baserad på
bedömd ekonomisk livslängd. Se avsnittet noter nedan.
Under 2017 har investeringar gjorts i följande:
• Maskiner bana 31 tkr. (Nya fairwayklippare och mindre traktor
till banan har leasats.)
• Range 128 tkr
• Bevattningsanläggning 140 tkr
• Datorer 33 tkr
• Inredningsinventarier maskinhall 33 tkr
Summa 365 tkr, budgeterat 410 tkr.
Ett stort arbete har under året lagts ner på att komplettera och
uppdatera klubbens anläggningsregister. Detta har dels lett till en
differens om 90 tkr som redovisats som realisationsförlust, dels
till att kontinuiteten mellan åren gällande ackumulerade värden i
något fall har brutits.
Leasing
Vi har under året ingått ett större leasingavtal avseende maskiner
på banan. Detta löper enligt följande.
Period
Maskiner
Erlagda 2017
246
Förfaller 2018
382
Förfaller 2019-2022
1280
Omsättningstillgångar
Varulagret är inventerat på balansdagen.
Likvida medel utgörs av skattekonto, kassa, checkkonto. Checkkontokrediten uppgick vid bokslutet till 1 000 tkr. Den 31 oktober hade
checkräkningskrediten utnyttjats med 827 tkr (910 tkr).
Årsmöte2018
2018
Årsmöte

1%
3%

Långfristiga skulder
Reversskulder till medlemmar har återbetalats med 294 tkr.
Klubbens skuld till medlemmarna uppgår till 13 045 tkr. Antalet lån
uppgår till 1104 st med belopp varierande mellan 3 000 kr och
18 300 kr.
Medlemsinlåningen består av medlemmars inlåning till Ljunghusens Golfklubb. Vi är skyldiga att återbetala de inlånade beloppen
till det nominella värdet utan ränta. Ett villkor för att återbetalning
skall ske är att en ny fullbetalande medlem inträder.
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder uppgår till 765 tkr (940 tkr).
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 576 tkr
(580 tkr), vilket består huvudsakligen av upplupna semesterlöner,
personalens skatter samt sociala avgifter.

Noter
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
årsredovisning i mindre företag.
I resultaträkningen redovisas kostnader fördelade på ansvarsområdena administration, bana, fastigheter samt övrigt vilket inkluderar kommittéer.
Fr.o.m. räkenskapsåret 2014/15 rubriceras externa inköp
till banombyggnader (t.ex. av tees, bunkrar och greener) som
banprojekt och kostnadsförs direkt under ansvarsområde bana.
Bevattningsanläggning, skyltar m.m. aktiveras fortsatt som baninvesteringar och blir tillsammans med tidigare års aktiverade banombyggnader föremål för löpande avskrivningar.
Som materiella anläggningstillgångar inräknas bara externa
inköp. Avskrivningar sker linjärt efter bedömd ekonomisk livslängd
enligt följande:
• Datorer 3 år
• Maskiner och inventarier utöver datorer 5-10 år
• Markanläggningar 10 år
• Installationer i fastighet 10 år
• Byggnader 25 år.
De sålunda beräknade avskrivningarna fördelas i resultaträkningen
till separata rader under de ansvarsområden som brukar tillgångarna ifråga – Administration, Bana och Fastighet.
Tillgångar och skulder för vilka värderingsprinciper ej framgår av
nedanstående noter har värderats i enlighet med god redovisningssed.
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Markanläggning
Bananläggningar
Bevattningsanläggning
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Fordran på Klubbhus AB

Not

2017-10-31

2016-10-31

1 955 228
158 333
211 848
1 778 417
189 510
2 605 096
6 898 432

2 114 145
158 333
167 989
2 116 910
102 356
3 492 367
8 152 100

182 500
13 843 857
14 026 357

182 500
14 159 857
14 342 357

20 924 789

22 494 457

99 899
125 474
225 373

110 781
45 075
155 856

730 320
583 748
1 314 068

878 717
316 831
1 195 548

15 857
1 555 298

13 304
1 364 708

22 480 087

23 859 165

7 094 268
-162 141
6 932 127

6 985 604
108 664
7 094 268

7

12 760 900
827 274
50 812
13 638 986

14 036 205
910 079
48 762
14 995 046

7

284 450
764 659
283 745
576 120
1 908 974

17 000
939 824
233 190
579 837
1 769 851

22 480 087

23 859 165

2 000 000

2 000 000

0

0

1
2
3
4
5
6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager mm
Pågående ombyggnad bana
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserade överskott
Redovisat resultat

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning
Checkräkningskredit
Kirr´s o Molanders juniorfonder
Kortfristiga skulder
Medlemslån utträde
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser

Noter till balansräkningen
Not 1 - Byggnader

Anskaffningsvärde, ingående
Årets investering
Ackumulerade avskrivningar, ingående
Årets avskrivningar
Bokfört värde

Not 2 - Markanläggningar
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Anskaffningsvärde, ingående
Årets investering
Ackumulerade avskrivningar, ingående
Årets avskrivningar
Bokfört värde

2017-10-31

2016-10-31

4 825 310
0
-2 711 165
-158 917
1 955 228

4 825 310
0
-2 552 256
-158 909
2 114 145

750 456
82 414
-582 467
-38 555
211 848

750 456
0
-548 043
-34
424
Årsmöte
2018
Årsmöte
2018
167 989

Anskaffningsvärde, ingående
Årets investering
Ackumulerade avskrivningar, ingående
Årets avskrivningar
Bokfört värde

Not 2 - Markanläggningar

Anskaffningsvärde, ingående
Årets investering
Ackumulerade avskrivningar, ingående
Årets avskrivningar
Bokfört värde

Not 3 - Bananläggningar

Anskaffningsvärde, ingående
Årets investering
Ackumulerade avskrivningar, ingående
Årets avskrivningar
Bokfört värde

Not 4 - Bevattningsanläggningen

Anskaffningsvärde, ingående
Årets investering
Ackumulerade avskrivningar, ingående
Årets avskrivningar
Bokfört värde

Not 5 - Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde, ingående
Årets investering
Försäljning/Utrangering
Ackumulerade avskrivningar, ingående
Försäljning/Utrangering, avskrivningar
Årets avskrivningar
Bokfört värde

4 825 310
0
-2 711 165
-158 917
1 955 228

4 825 310
0
-2 552 256
-158 909
2 114 145

750 456
82 414
-582 467
-38 555
211 848

750 456
0
-548 043
-34 424
167 989

4 742 995
0
-2 634 722
-329 856
1 778 417

4 589 555
162 077
-2 310 269
-324 453
2 116 910

2 203 189
139 787
-2 100 833
-52 633
189 510

2 198 064
5 125
-2 054 388
-46 445
102 356

11 580 221
143 358
-1 376 754
-8 087 854
1 279 579
-933 455
2 605 096

11 428 815
572 011
-420 605
-7 413 351
420 605
-1 095 108
3 492 367

365
182 500
76%

365
182 500
76%

14 053 205
-147 805
-20 400
-545 300
-294 350
13 045 350

14 802 355
0

Not 6 - Aktier i dotterbolag

Ljunghusens Klubbhus AB
Antal
Bokfört värde
Innehav i procent

Not 7 - Medlemsinlåning
Ingående balans
Revidering av lån
Skänkta lån
Kvittade lån
Återbetalda lån
Bokfört värde

Ljunghusen 11 december 2017
Stefan Lindvall
Anders Kjellin

Lars Hansson

Martin Hammarberg
Mats Molander
Anders Almén
							

-579 650
-169 500
14 053 205

Åke Kjellkvist

Bengt Malmberg

Pia Ramel

Heidi Hardenberger

Vår revisionsberättelse beträffande ovanstående balansräkning, notförteckning
samt resultaträkning har avgivits i december 2017					
							
													
Per Larsson
Jonas Björklund			
Auktoriserad revisor VisionREvision AB					

Revisionsberättelse
Enligt god revisorssed skall eventuellt förekommande avvikelser från standardformuleringarna i en revisionsberättelse framgå redan
av den s.k. revisorspåteckningen. Skulle sådan avvikelse förekomma publiceras givetvis hela revisionsberättelsen i denna trycksak. I
annat fall kommer revisionsberättelserna i original endast föredras muntligt vid årsmötet för Klubben respektive bolagsstämman för
Ljunghusens Klubbhus AB.

Årsmöte 2018
2018
Årsmöte

99

Fyra foton av Staffan Andersson.
10

Årsmöte 2018

Foto: Staffan Andersson
Årsmöte 2018
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LJUNGHUSENS KLUBBHUS AB

Årsredovisning 2016/2017

Org. Nr. 556095-5634

KALLELSE
Aktieägarna i Ljunghusens Klubbhus AB kallas härmed till årsstämma lördagen den 27 januari 2018 kl 10.45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Föredragningslista:

Val av ordförande vid årsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av protokolljusterare.
Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av årsredovisningen.
Föredragning av revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.
Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant.
Nuvarande styrelse: Stefan Lindvall, Anders Kjellin, Lars Hansson
Revisor och revisorssuppleant valdes på ett år 2017-01-28
Nuvarande revisor:
Per Larsson
Revisorsuppleant Hans Åke Angtoft
14 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagen eller som i behörig
ordning hänskjuts till årsstämman.
15 Årsstämman avslutas.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017
Styrelsen och verkställande direktören för Ljunghusens Klubbhus AB får härmed avgiva följande
årsredovisning för tiden 2016-11-01 - 2017-10-31

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden per 2017-10-31

Av bolagets samtliga 480 aktier äger Ljunghusens Golfklubb 365 aktier, vilket motsvarar ca 76% av såväl aktier som röster
(f.år 365 aktier). Övriga aktier ägs av nuvarande och tidigare medlemmar i Ljunghusens Golfklubb.

Verksamhet

Bolagets verksamhet utgör förvaltning och uthyrning av fastigheten Ljunghusen 11:2 i Vellinge Kommun
Ljunghusens Golfklubb är den största hyresgästen.

Resultat och ställning

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Rörelsens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Medelantal anställda
Löner och andra ersättningar

1 808 462
3073
15 531 725
249 024
1,6%
0
0

1 768 464
6735
14 159 857
245 951
1,7%
0
0

1 824 034
0
14 557 443
240 696
1,7%
0
0

1 457 218
0
14 895 053
240 696
1,6%
0
0

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa kronor

5 255
2 397
7 652

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning med tillhörande notanteckningar.

12
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Årsmöte
Årsmöte 2018
2018

Resultaträkning

2016/2017

2015/2016

1 808 462
1 808 462

1 768 464
1 768 464

-265 212
-545 062
-70 560
-239 537
-682 557

-256 082
-564 955
-70 560
-220 922
-648 126

-1 802 928

-1 760 645

Rörelseresultat

5 534

7 819

Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-2 461

141
-1 225

Resultat efter finansiella poster

3 073

6 735

-676

-1 480

2 397

5 255

Not

2017-10-31

2016-10-31

4
5

14 219 371
1 094 613
15 313 984

13 424 646
843 393
14 268 039

212 273
212 273

211 967
211 967

5 468

64 763

15 531 725

14 544 769

240 000
696

240 000
696

5 255
2 397
248 349

0
5 255
245 951

1 000 000
13 843 857
14 843 857

0
14 159 857
14 159 857

Leverantörsskulder

405 917

95 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

33 602
439 519

43 711
138 961

15 531 725

14 544 769

1 400 000
0

1 400 000
0

Not

Hyresintäkter

Rörelsens intäkter

Uppvärmning, el och vatten
Reparation, underhåll och städ
Fastighetsskatt
Övriga driftskostnader
Avskrivningar enligt plan

3

Rörelsens kostnader

Skatt på årets resultat

Årets resultat
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnad, markanläggning och mark
Inventarier

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar

Kassa, bank

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 480 aktier
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets redovisade resultat

Långfristiga skulder

Lån
Skuld till Ljunghusens Golfklubb

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser

Årsmöte 2018
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Notanteckningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 5 Inventarier och markinven.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen med
beaktande av Bokföringsnämndens allmänna råd.
Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde
respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan.

Ingående anskaffningsvärde
Investering under året
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

2 497 566
392 718
0
2 890 284

2 267 389
230 177
0
2 497 566

Avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

-1 654 173
0
-141 498
-1 795 671

-1 515 974
0
-138 199
-1 654 173

Utgående planenligt restvärde

1 094 613

843 393

Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde
med olika procentsatser enligt följande:
Byggnader
2-4%
Markanläggningar
5%
Markinventarier
5%
Inventarier
20%

Ljunghusen 2017-12-11

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.

Not 2 Medelantalet anställda

2016/2017 2015/2016

Stefan Lindvall
Ordförande

Anders Kjellin

2016/2017 2015/2016

Antal anställda
Några löner och andra ersättningar till
verkställande direktören och styrelsen har inte utgått.

0

0
Lars Hansson

Not 3 Avskrivningar
Byggnader

-461 740

-430 611

Studio

-40 315

-40 312

Markanläggningar

-39 004

-39 004

-141 498

-138 199

-682 557

-648 126

Inventarier och markinventarier

Magnus Jivén
VD
Min revisionsberättelse har avgivits 2017-12-11

Not 4 Byggnad, markanläggning och mark
Byggnader
Ingående anskaffningsvärde

18 537 379

18 218 464

Per Larsson

Investering under året
Utgående ack. anskaffningsvärden

1 335 785
19 873 164

318 915
18 537 379

Auktoriserad revisor VisionREvision AB

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 426 981
-502 055
-5 929 036

-4 956 058
-470 923
-5 426 981

Utgående planenligt restvärde

13 944 128

13 110 398

7 024 000

7 024 000

Ingående anskaffningsvärde
Investering under året
Utgående ack. anskaffningsvärden

806 670
0
806 670

806 670
0
806 670

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-492 423
-39 004
-531 427

-453 419
-39 004
-492 423

Utgående planenligt restvärde

275 243

314 247

Saknas
14 219 371

Saknas
13 424 645

Taxeringsvärde byggnader

Mark och markanläggning

Taxeringsvärde mark
Planenligt restvärde på byggnad,
markanläggning och mark
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Förslag till val av antal styrelseledamöter
3 stycken ledamöter
Förslag till val av styrelse
Stefan Lindvall
Anders Kjellin
Jonas Björklund

Vald
2017
2017

Förslag
Omval
Omval
Nyval

Val revisor och suppleant
Peter Rankell
Hans-Åke Angtoft revisorssuppleant

2017

Nyval
Omval

Årsmöte 2018

Styrelsens förslag till verksamhet - 2018
Verksamhetsinriktning 2018
Inledning
Klubbens mål – enligt stadgarna - är att ”bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport och att för detta ändamål ställa
en golfanläggning till deras förfogande”.
Vi bedriver verksamheten med beaktande av golfsportens
grundläggande värden och med hög känsla för själva golfspelet,
golfens regelsystem och etik. Vi värnar om att golfspelaren är
sin egen domare och att detta är en grundpelare för spelet.
Verksamheten bygger på medlemmarnas aktiva engagemang
i klubbarbetet och deltagande i kommittéer och andra uppdrag.
Vår links- och hedbana ligger i ett naturreservat med särskilda
skötselavtal. Miljöarbetet är därför ett naturligt och självklart
sätt för oss att arbeta.

Golfbanan
Klubbens målsättning under en lång rad av år har varit att
utveckla golfbanan. De senaste åren har respektive årsmöte
givet styrelsen i uppdrag att renovera/uppdatera vår anläggning.
Löpande under vintermånaderna har därför detta skett. Inför
våren 2018 har ett stort antal bunkrar byggts om på hålen
10-18. Dessutom har greenområden uppjusterats med målsättningen att förhöja linkskaraktären. Arbetet sker med egen
personal vilket är såväl kostnadsfrämjande som kompetensutvecklande. Detta medför att vår personal till stor del arbetat
hela året. Planen är att banan ska vara helt spelklar till våren
2018.

Golfspelaren och golfspelet
Under 2017 spelades ca 70 000 golfronder på LjGK räknat på
såväl 18 håls- som 9-håls ronder. Tillgängligheten till våra 27
hål för att spela golf är ändå i allmänhet mycket hög. Naturligtvis finns det under sommartid och vissa helger mindre antal
tider till förfogande. Styrelsen har därför beslutat att utöka
Marshall funktionen och mandatet att ”para” ihop golfspelare.
Dessutom skärps tidbokningen i GIT för greenfeegäster där det
minskas på möjligheten att ”hålla” på tider. Ambitionen med
detta är att det ska kunna gå att komma till klubben och ”spon-

Styrelsens förslag till budget för 2018:
Vår budget för 2018 baserar sig på en medlemsavgift för
fullbetalande senior på 7400 kr. Detta är en höjning med 500 kr
från 2017 års avgifter. Vi räknar med en hel del ökade kostnader de kommande åren då vi står inför många investeringar
i banan (hålen 1-9 samt 19-27), och kostnader för en bevattningsanläggning som är 40 år gammal. Maskinhallsområdet
med hantering av spillvatten och utökning och uppfräschning
av verkstad. Några saker här är investeringar, vissa är utgifter
som kommer att kostnadsföras direkt. Vår uttalade ambition att
fortsatt höja finishen på banan ökar också våra utgifter. Övriga
förslag på avgifter ligger i avsnittet med Avgifter nedan.
Styrelsen föreslår att vi i nuläget fryser beloppet på vår
inträdesavgift. Vi räknar med att ersätta de 40 medlemmar som
utträtt i kategorin fullbetalande med nya och att ligga kvar på
de 1000 st som vi har i denna kategori.
Greenfee budgeteras försiktigt motsvarande 2017 års nivå.
Detta beror ju mycket på väder och vind.
Kommittéverksamheten fortsätt i stort sett på samma nivå
som 2017 men Junior och Elit får ett lite större anslag under
2018. Intäkterna från sponsorer och företagsgolfarrangemang
beräknas bli lite högre under 2018.

Årsmöte 2018

tanspela” även 18 hål, kanske med hjälp av marschall kunna
saxa in från 27:e hålet till antingen 1, 10 eller 13 tee (för att
avsluta med tee 10-12).

En härlig golfupplevelse för alla
Klubbens verksamhet bygger på att alla individer ska känna sig
lika välkomna. Vi är en familjeklubb där vår breda verksamhet ska attrahera alla kategorier spelare. Olika gäng, seniorer,
juniorer, herrar o damer, flickor och pojkar, medlemmar och
gäster utgör spelare som har olika behov och spelar på olika
tider och med olika skicklighet. Ambitionen är att alla ska
kunna njuta av sin egen golf på sitt sätt. Vi fortsätter med juniorernas dag på tisdagar under hela sommaren och seniorernas
dag på onsdag under april-oktober. Våra företagsarrangemang
styrs i allmänhet till april/maj och september/oktober. Klubbens
tävlingsprogram är fastställt. Vissa åtagande gentemot Skånes
Golfförbund och Svenska Golfförbundet medför att tävlingar
läggs på enstaka helger. Vi kommer också att arrangera en SGT
proffstävling för damer i maj. Vår breda junior verksamhet har
bidraget till att vi har flera skickliga elitjuniorer och några av
våra kvinnliga elitjuniorer kan komma få möjlighet att spela
denna tävling.

Klubblivet
Medlemmarnas behov av ett aktivt klubbliv varierar, vi ökar
kraften med restaurangen som bas för att förstärka/förändra
vårt klubbliv.

Träningsområdena
Modernisering och uppfräschning av studio och drivingrangen
sker under 2018.

Projekt
LjGK har ca 30 % kvinnliga medlemmar, vilket ligger lite över
riksgenomsnittet. Klubbens ambition är att öka antalet kvinnor
som vill spela golf och att delta i styrelse- och kommittéarbete. Vi kommer därför under våren att engagera oss i SGF:s
jämställdhetsprojekt ”50/50”. Dessutom delar vi också SGF:s
uppfattning att det finns ett behov att öka kontakterna med
samhällets beslutsfattare viket vi alltså kommer att göra.

På banan kostnadsförs i princip alla utgifter för banombyggnader enligt den förändrade modell för redovisning som vi redogjort för tidigare i detta dokument. Vi räknar fortsatt med 6
helårsanställda men kommer att ta in 6 säsongsanställda under
högsäsong för att fortsatt hålla en ännu högre finish på banan.
Våra arrenden ökar något. Våra maskiner som vi behöver till
banan kommer att leasas precis som de maskiner som vi anskaffade 2017. Avskrivningar på befintliga maskiner minskar i och
med att vissa maskiner byts ut och leasas istället.
Kostnader för banskötseln beräknas uppgå till 9 072 tkr. Vi
räknar nu med en normalisering av våra utgifter för bl.a. personal.
Kostnader för administration och fastigheter kvarstår på
ungefär samma nivå som 2017.
Varje kommittés budget och utfall i kommittéavsnittet sist i
dokumentet men kommittéverksamheten budgeteras att dra in 2
475 tkr i intäkter och kosta 2 024 tkr under kommande år.
Intäkterna beräknas uppgå till 17 109 tkr vilket är något lägre
än 2017 eftersom vi inte räknar med lika mycket intäkter från
ungdomars inträdesavgifter som vi nådde upp till under 2017.
Klubbens kostnader före finansiella kostnader för att hålla
igång verksamheten budgeteras till 17 036 tkr.
Investeringarna för 2018 redovisas på sidan 16.
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Resultaträkning

Budget 18

Utfall 17

INTÄKTER		
Medlemsavgifter
Inträdesavgifter
Greenfee mm
Range mm
Kommittéer
Övrigt, Efterskänkta lån
Summa intäkter

9 865
1 339
2 800
600
2 475
30
17 109

9 138
2 336
2 823
599
2 416
168
17 480

KOSTNADER		
Administration		
Personal
2575
2 694
Administrativa kostnader
750
874
Avskrivningar
50
44
3 375
3 612
Banan		
Personal
4600
4 943
Bankostnader
1700
1 551
Banprojekt
675
947
Leasing
672
246
Arrenden
450
442
Avskrivningar
975
1 243
9 072
9 372
Fastigheter		
Hyra Klubbhus AB
1650
1 615
Övriga fastighetskostnader
300
345
Avskrivningar
225
226
2 175
2 186
Övrigt		
Avgifter SGF mm
390
390
Kommittékostnader
2024
1 978
Reaförluster
0
91
2 414
2 459

		
Summa kostnader

17 036

17 629

Resultat f finansiella kostnader 73

-149

Räntor
Årets resultat

-13
-162

-10
63

Styrelsens förslag till
investeringsbudget 2018
Maskiner - Leasas

1 700

Bevattning

150

Toalett bana

200

Skyltning

80

Kontorsutr

50

Fastighetsförbättringar

476

Summa

956

Under 2018 kommer vi att leasa 3 stycken nya greenklippare
samt 2 transportfordon till en leasingkostnad av totalt 1 700
tkr, detta under 5 år.
Vi kommer att förbättra vår bevattningsanläggning då vi
nu byggt om på hålen 10-16, här byter vi greenbevattning på
många av dessa hål.
Vi skall bygga en toalett på 1-9 samtidigt som vi bygger om
där. Detta förutsätter att vi får bygglov.
Skyltningen på banan och på våra infartsvägar skall kompletteras och vi skall även byta ett antal papperskorgar.
På kansliet sker byte och komplettering av datautrustning
och kontorsutrustning.
I klubbhuset kommer vi att byta ut en del restaurangutrustning, bl.a. 2 ugnar.
Vi kommer även att förbättra vår drivingrange med en
ombyggd utslagsramp och nya mattor.

Foto: Staffan Andersson
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Styrelsens förslag till års-, inträdes- och övriga avgifter 2018.
Medlemsavgifter för 2018
Avgiftskategori
Nuvarande
Förslag
Aktiv senior 31-99 år
6 900
7 400
Ungdom 22-30 år
3 200
3 300
Ungdom special
1 400
1 500
Vardagssenior 31-99 år
5 300
5 600
Junior 0-21 år
2 500
2 600
Non Resident
2 600
2 700
Passiv medlem
800
800
Förseningsavgifter
Senior vid betalning efter 28/2
300
Oförändrad
Senior vid betalning efter 31/3
600
Oförändrad
Junior o Passiv efter 28/2
100
Oförändrad
Junior o Passiv efter 31/3
200
Oförändrad
Förseningsavgift utgår även vid försent betald delfaktura.

Inträdesavgift
Nuvarande
Förslag
Ny medlem inträdesavgift
27 600
28 000
Skåpavgifter
Klädskåp
400
500
Bagskåp stort under
750
800
Bagskåp stort under med el
850
900
Bagskåp under
650
700
Bagskåp över
450
500
Specialerbjudande Inträdesavgift Ungdom (22-30 år)
Styrelsen föreslår att vi under 2018 fortsatt erbjuder ett
mycket attraktivt och värdefullt erbjudande för junior/ungdom
och familjer. Erbjudandet innebär att junioren/ungdomen kan
erlägga den slutliga inträdesavgiften med kraftig rabatt. För
endast 10.500 kr, i stället för 21.000 kr, kan junior/ungdomen
bli fullvärdig medlem. För att lösa inträdesbeloppet kan principen med kvittning mot medlemslån användas.

Foto: Göran Larsson.
Greenteamgänget vid deras julavslutning 2017. Viktor, Simon, Henrik, Markus, Johan, Anton, Christofer, Fredrik och Mark.

Foto: Simon Månsson
De ombyggda bunkrarna på häl 10.
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Kommittérapporter
Elit- och juniorkommittén
Martin Hammarberg, ordförande
Marlene Björnström, Christian Lüning, Johan Timelin, Krister
Hansson, Niclas Arwefjäll och Claes Ericsson.

Årets verksamhetsberättelse vill jag inleda med att rikta ett
stort TACK till tränarstaben för goda insatser. Det gäller
oavsett om det rör elitnivå eller träning för de yngsta, Golfkul.
Kvaliteten är alltid lika hög och golfglädjen alltid lika stor.
Vilken tränarstab vi har haft under den gångna säsongen i form
av Niclas, Markus, Gustav och Emma

Elit
Satsningen för våra elit- och juniorgolfare fortsätter. Fyra
juniorer har detta år varit uttagna till landslagsuppdrag. Kajsa
Arwefjäll, Sara Kjellker, Albin Bergström och Rasmus Hjelm
har representerat Sverige i EM eller VM.
I Lag-SM för både damer och herrar så spelar Ljunghusen i
högsta serien.
Klubbens ”elit”-satsning på juniorer syns i golfförbundets
ranking. Vi rankas nu som Sveriges nästbästa klubb på juniorsidan.
Vi har också ett antal spelare som rankas topp 5 i sin
åldersklass. Vi kan glädjas över att Sara Kjellker rankas som
bästa tjej i flickor-19 år. Albin Bergström som 3:a pojkar-18 år,
Kajsa Arwefjäll som 3:a flickor-17 år, Amanda Girdo som 4:a
flickor-15 år och slutligen Rasmus Hjelm som 2:a pojkar 16-år.
Utöver det så återfinns ett antal Ljunghusen-juniorer bland de
30 bästa spelarna i sina respektive åldersklasser. Ljunghusens
”elit”-juniorer håller verkligen hög klass.
Det största som hänt under året måste ändå vara Emma
Henrikssons deltagande i US Open. Vilken prestation!

Breddverksamhet
Vi har även denna säsong haft fokus på att säkerställa bredden
bland våra juniorgolfare. Ungefär lika många har deltagit i
träningsaktiviteter som tidigare år.
Tävlingsverksamhet för bredden
Våra knattar och juniorer har som vanligt haft en fullbokad
säsong.
• Tre lag från Ljunghusen deltog i Matchligen för juniorer
max 15 år gamla. Matchspel sker med 4 juniorer i varje lag
mot andra klubbar i distriktet under vår och sommar. Alla
Ljunghusens lag gick till finalspel där även ett av våra lag
vann hela tävlingen.
• Lagtävlingen Sydvästslaget där Bokskogen, Falsterbo,
Flommen och Ljunghusen är representerade. Värdskapet går
runt under sommaren med således fyra tävlingstillfällen.
• Tisdagsmästaren har spelats 8 tisdagar under sommarlovet.
Vi har i genomsnitt haft 30 deltagare vid varje tävling. Tack
alla föräldrar som ställt upp som tävlingsledare. Vinnare:
A) Adam Timelin, B) Victor Wollard, C) Gustav HolmbergLendrop.
• KnatteTrofén vanns av Maximilian Björnström.

Vintertouren
I mitten av mars avslutades Vintertouren. En tävling där 9 hål
spelades varje söndag från november till mars. Tävlingen spelas
tillsammans med Flommen, årets segrare blev Theo Liljedahl.

Skandia tour
Klubben har under året haft ungefär 25 spelare som spelat på
de olika nivåerna på Skandia Tour. På högsta nivån Elit har vi
både killar och tjejer som representerar Ljunghusen.

Skandia Cup
2017 var återigen ett bra Skandia Cup år för Ljunghusen. Efter
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gruppkval på Söderslätt så kvalificerade sig 8 Ljunghusare till
Regionfinalen som spelades på Sjöbo i början av augusti. Riksfinalen spelades på Dalsjö Gk utanför Borlänge och vi hade tre
deltagare med. Rasmus Hjelm 1:a i P-16, Amanda Girdo 5:a i
F-15 och slutligen Ludwig Hammarberg 6:a i P-15.

Mästerskap
Juniorpokalen togs hem av Theo Liljedahl.
Årets Knatte-KM vanns av Albin Blom.
Klubbmästare Junior togs hem av Jacob Ericsson.
Klubbmästare Senior blev ”naturligtvis” två juniorer. Desireé
Andersson i damklassen och Rasmus Hjelm i herrklassen.
Grattis!

JSM-klubblag
I år vann Ljunghusens juniorlag elitserien för södra Sverige.
Detta innebar slutspel på Lanna GK utanför Örebro. Dock inget
avancemang till Spanien detta år.

Utbyten
Furesö
Vi har vid två tillfällen mött 12 danska juniorer från golfklubben Furesö norr om Köpenhamn i en Ryder Cup–liknande
match, 9 hål foursome, 9 hål bästboll och 9 hål singelspel.
Matchen vanns av Ljunghusen.

Kungsbacka
Två fulla bussar tog 16 juniorer till Kungsbacka där det spelades golf på Chalmers och Forsgården med bla en match mot
deras juniorer.

Kristianstad
I år har ett utbyte med Kristianstad GK fortsatt med en match
på var klubb. 8 juniorer per lag och vandringspris. Årets segare
blev Ljunghusen.

Liverpool
Utbytet med våra engelska vänklubbar, Royal Liverpool, Caldy
GC och Royal Birkdale fortsätter och avgjordes i år i på bortaplan. Efter en intensiv och upplevelserik vecka, utföll resultatet
till vår (Näsetklubbarnas) fördel och som i och med det behöll
priset, Pinnington Pot.

Lilla Lag-SM
Ljunghusens lag kom trea i Lilla Lag-SM (spelades på Barsebäck). Vi representerades av bröderna Elliot och Gustav
Winnett, Victor Holmberg-Lendrop och Cassandra Hoff.

JH-Touren
Juniorernas Hösttour är något som Ljunghusen deltagit i under
den gångna hösten. Det är tio klubbar i södra Skåne som är
med. Varje klubb arrangerar en deltävling minst vartannat år
där dels individuella resultat räknas, dels en lagtävling spelas.
Ljunghusen vann lagtävlingen.

Tjejaktiviteter
Även denna säsong inleddes sommarlovet med tjejläger för de
som är födda 99-03. En kul och uppskattad aktivitet.
För Grönspättorna har det även varit spel två gånger på respektive klubb i sommar, dvs på de tre klubbarna Ljunghusen,
Flommen och Falsterbo.
Ljungspättorna träffas varje torsdagskväll under sommarlovet för 9-håls golfspel, med tävlingsform efter egna önskemål
och efterföljande fika med prisutdelning.

Stort TACK
Precis som tidigare år, så hade alla de aktiviteter som kommittén anordnar, inte varit möjliga att genomföra om vi inte hade
haft er, föräldrar, mor- och farföräldrar och övriga funktionärer
som har hjälpt till som tävlingsledare, lagledare, påhejare och
Årsmöte 2018
2018
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transportörer. Era insatser är ovärderliga och mycket uppskattade. Inte minst av våra juniorer. Ett stort TACK till er alla som
ställer upp för Ljunghusens juniorer.

• Föräldrar deltar aktivt som ledare.
• Klubbens tränarstab ska vara en integrerad del och ta en
aktiv roll i denna verksamhetsdel.

Arbetsplan Elit- och juniorkommitté 2018
Elitverksamhet
• Fysisk regelbunden träning med inriktning på att undvika
skador framför allt i rygg och handleder.
• Ge fortsatta förutsättningar för individuell träning anpassad
efter individens förutsättningar och behov.
• Upprätta personlig tränings- och tävlingsplanering för samtliga elitspelare med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
coaching under hela spelåret.
• Stimulera och stötta elitjuniorer att delta i Skandia Tour.
• Stötta våra elitspelare vid individuella tävlingar.

Budget 18
Intäkter
Kostnader

985 000

Utfall17 Budget 17 Utfall 16
938 830

977 000

838 773

-1 464 000 -1 372 862 -1 358 000 -1 373 747

Kommitténs resultat -479 000

-434 032

-381 000 -534 974

Bankommitté
Mats Molander, ordförande
Niclas Arwefjäll, Magnus Jivén, Anders Kjellin, Simon Månsson,
Hans Vilén och Ulla Öhman

• Säkerställa god regelkunskap.
• Lägerverksamhet för eliten.

Juniorverksamheten
• Rekrytering av nya juniorer, t ex genom familjekomplettering.
• Rekrytering via provmedlemskap.
• Introduktion av golf för skolungdomar i närområdet (skolprojektet).
• Under säsong arrangerar tränarstaben träningstillfällen
minst en gång per vecka.
• Golfkul för yngre barn, födda 2009-2012, genomförs under
högsäsong.
• Range-träning ska ske i kombination med t ex spelstrategi,
tränings- och tävlingsplanering, coaching, regler samt vett
och etikett.
• Fysisk träning för bredden på en allmänt inriktad nivå.
• Läger anordnas för bredden.
• Fadderrundor varje vecka (vår/höst) för att säkerställa att
tränande juniorer når ner till officiellt HCP.

Tävlingsverksamhet
• Anordna juniortävlingar varje tisdag under sommarlovet.
• Delta i olika seriespel så som Grönspättor, Matchligan och
Sydvästslaget.
• Fortsätta det nationella och internationella utbytet för juniorerna.
• Sträcka ut tävlingssäsongen med spel under höst (JHtouren) och vinter (Vintertouren).
• Vidareutveckla korthålstävlingarna.

Fokus flickor
• Fortsatt fokusering på att få flickor att naturligt träffas på
golfklubben för träning och spel.
• Genomföra tjejläger, gärna med äldre flickor som ledare.
• Genomföra icke-golfaktiviteter med ändamål att skapa
kontaktvägar, öka sammanhållningen, öka motivationen och
uppmuntra till golfspel.

Bredden
• Aktiviteter för juniorer som inte satsar på elitspel utan spelar
för att ha roligt.

Värdegrundsarbete
• Respekt. Att respektera och respekteras.
• Mobbing - nolltolerans.

Ledare, ledarutbildning och ledarrekrytering
• Verksamheten bygger på fortsatt rekrytering av föräldrar
och spelare till uppdrag inom juniorverksamheten
• Verksamheten måste säkerställas och framtidssäkras m h a
uppmuntran och ersättarplanering.
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På personalsidan inleddes generationsväxlingen med att vi fick
en ny Course Manager, Simon Månsson. Simon kom snabbt in i
sin nya roll och det känns jättebra inför framtiden.
Banan har generellt under året varit i mycket gott skick. Det
myckna regnandet medförde emellertid tyvärr tidiga mögelangrepp på och runt en del greener med skador som följd. Åtgärder sattes in direkt och skadorna läker som de ska.
Omfattande dressning med sand, luftning och vältning har
gjorts på och runt våra greenområden. Alla ombyggda greener
uppnår successivt rätt jämnhet och fasthet. De riktade satsningarna kommer att fortsätta. Greenområdena blir betydligt
fastare och bättre vid regelbunden dressning med sand.
I syfte att förstärka banans karaktär har vi medvetet låtit
ruffarna växa upp på olika ställen. Ruffarna kommer att tunnas
ut efterhand och målet är att det ska bli vackert gult vajande
relativt tunt gräs. Det kommer att ta några år att nå dit och
vi får be om lite tålamod. Vi är väl medvetna om att vi har
problem med att hålla en jämn kvalitet på våra bunkrar. Sanden
hamnar snabbt på fel ställen i bunkrarna när vi inte krattar på
rätt sätt efter oss. På sina ställen kanske vi också behöver fylla
på sand lite oftare och tätare ha personal som krattar sanden
rätt. De nya bunkrarna vi anlägger kommer att vara bättre
utformade och lättare att sköta.
Satsningen på ökad kvalitet och finish har fortsatt. Vår
anläggning är emellertid stor och på sina håll onödigt frodig.
Om vi vill ha en anläggning av högsta klass och kvalitet under
hela säsongen innebär det ofrånkomligen ökade kostnader för
både maskiner och personal.
Vi har under året, som vanligt, fått mycket välförtjänt beröm
för vår fina bana.
Satsningen på att utveckla banan har fortsatt. Under hösten
har omfattande arbeten gjorts med nyanläggning av bunkrar på
10-18 ävensom justeringar av greenområden 10, 12 och 15. Det
ser fantastiskt bra ut! Staplade väl synliga bunkerkanter höjer
banans karaktär otroligt mycket. Och, en bunker är ett hinder…
Vi mäktade inte med att även bygga om hela övningsgreenområdet ut mot första tee som vi först hade tänkt. Under året
har det projektet vuxit till något större och betydligt bättre vi
hellre vill göra och då har det hela skjutits fram något år.
En mängd mindre arbeten har genomförts enligt lagda skötselplaner.
Lång säsong och ökade personalkostnader, delvis av
engångskaraktär, har medfört att banbudgeten inte har kunnat
hållas.
Simon och hans team har gjort ett mycket bra jobb under året
med de resurser de haft till sitt förfogande. Ge dem gärna det
beröm de förtjänar!

2018
Vår utgångspunkt och ambition är att hela anläggningen ska
skötas på ett sätt som anstår en så fin golfklubb som vår. Då
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behövs mer resurser till banan, särskilt under tiden april-oktober. Vi måste intensifiera arbetet med upprensning av sly, buskar,
träd och vass, och det även under högsäsongen. Satsningar på
att få ljungen mer framträdande kommer att fortsätta.
Det är också tydligt att vi behöver fortsätta att dressa mer
med sand. Då blir ytorna så jämna och fasta som vi vill ha dem.
Detta gäller inte bara utslagsplatser och greener utan också
t.ex. foregreener så att man kan studsa och rulla in bollarna.
Vår bana ska inte vara mjuk.
Vi kommer också att fortsätta justera klipplinjer, tunna ut
ruffarna och vidta andra åtgärder ägnade att förhöja banans
karaktär.
Under våren kommer arbetena på 10-18 att färdigställas.
En del tees ska nyanläggas, andra renoveras, grusgångar ska tas
bort osv. Planen har hela tiden varit att till hösten 2018 bygga
om samtliga återstående bunkrar på 1-9 (ett trettiotal) så att
i slutet på 2018 hål 1-18 är klara för lång tid framöver. Det
skulle vara fantastiskt! När arbetena på 1-9 görs ska vi även
bygga en ordentlig toalett på den slingan så att vi äntligen kan
ta bort den fula baja-majan.
Om vi har resurser – både tid och pengar - till det är ambitionen att också bygga om övningsgreenområdet ut mot tee 1.
Vi ska fortsätta arbetet med planering av banombyggnader
på längre sikt inklusive drivingrange, allt i samråd med naturvårdsmyndigheterna. Arbetet med att bygga om/renovera tees är
ständigt pågående. Generellt gäller att alla nya teer ska höjas
så mycket som är möjligt och lämpligt mht till omgivningen.
Upphöjda teer betyder väldigt mycket för synintrycket och
upplevelsen.
Samtalen med kommunen och våra naturvårdande myndigheter för att motverka/hindra stranderosionen vid hål 23-24
måste intensifieras, tiden börjar bli knapp för hål 24.
Vi ska fortsätta arbetet med att förbättra våra bevattningsoch dräneringssystem och att ersätta grusgångar med gräs.
Banpersonalens löpande vidareutbildning är fortsatt prioriterad så att banan alltid sköts på bästa sätt med största möjliga
miljöhänsyn.
Se sidan 16 för ekonomi bana

Marknadskommittén
Anders Almén, ordförande
Margaretha Malmquist, Robert Lundgren, Lars Gylldorff, Mikkel
Jensen, Peter Eyermann, Ola Nilsson, Mikael Lindh samt adjungerade Katarina Evander och Magnus Jivén.

Affärsnätverket har utvecklats och stärkts under året. Basen är
Breakfast Club där våra samarbetspartners/sponsorer träffats
åtta fredagar under året. Vi har i snitt varit ca 25 personer
under dessa träffar där företagen har haft möjlighet att presentera sig samt på olika sätt profilera sitt varumärke och sina
tjänster. Utöver detta har vi varit ca 60 personer på vår 9-håls
tävling i juni och 18-håls tävlingen i september. Säsongen har
avslutats med en julmiddag.
Glädjande är att vi under året ser en ny trend där vi ökat
antalet sponsorer och därmed intäkterna. Detta beror mycket
på den satsning som vi i klubben gjort på den tjänst som Katarina Evander har på kansliet med fokusering på sponsorer och
aktiviteter.

• Fortsätta arbetet med att försöka tyda hur framtidens
affärsnätverk skall se ut.
• Genomföra utbyte med Köpenhamns Golfklubb och deras
affärsnätverk.
Budget 18
Intäkter

Utfall17 Budget 17 Utfall 16

1 050 000

1 024 409

920 000 1 009 000

-150 000

-152 233

-140 000 -343 006

Kommitténs resultat 900 000

872 176

Kostnader

780 000

665 994

Tävlingskommittén
Bengt Malmberg, ordförande
Claes Englund, Siv Englund, Torbjörn Johansson, Vesna Malmberg,
Göran Sandberg, Claes Thalin, Lena Vilen, Göran Pettersson, EvaLotte Gransten, Thommy Gransten.

Kommittén har under året arrangerat 37 tävlingar med sammanlagt 2054 startande, en nedgång med 9% jämfört med året
innan. Vi skyller på det dåliga vädret!
Ljunghusenveckan var mycket nära ”all time high”, vilket
visar att denna fortfarande är uppskattad av våra medlemmar.
Ett stort tack till våra tävlingsledare, receptionspersonal, Simon
och hans banarbetare för väl utfört arbete under säsongen!
2018 inleds preliminärt den 31:a mars med ”Grand Opening”
och 3-klubbs tävling. Golfens Dag är planerad till 26:e maj.
Säsongens övriga program finns i bilagan till den utskickade
kallelsen. Vi tar gärna emot förslag på nya former av tävlingar,
liksom nya sponsorer och tävlingsledare.
En nyhet som planeras är ”Ljungsvenskan”, en lagtävling i
serieform på vardagseftermiddagar i Ryder Cup format över 9
hål. Förhoppningen är att denna lockar så pass många deltagare att vi kan ha mer än en division.
Vår elittävling Bushnell Ljunghusen Open, kommer inte
längre vara en del av +18 Touren, utan vända sig till snäppet
yngre spelare i ”Slaget om Skåne”, en ny tour arrangerad av
Skånes Golfförbund.
I slutet av maj kommer vi att arrangera en deltävling i Swedish
Golftour för Damer med en prissumma på 100.000 kronor.
Veckan innan går en deltävling på Flommen, detta för att minimera deltagarnas reskostnader. Tillsammans har klubbarna, med
hjälp av en huvudsponsor, finansieringen klar för dessa tävlingar.
I början på oktober inbjuder vi till Näset Links tillsammans
med Falsterbo och Flommen. Spel i 3 dagar på dessa klubbar,
var sin dag. Detta ingår i ett projekt för att marknadsföra golf
på Näset.
Kommittén ser fram emot 2018 med tillförsikt och räknar
med ett fortsatt högt tävlingsdeltagande.
Budget 18
Intäkter
Kostnader
Kommitténs resultat

Utfall17 Budget 17 Utfall 16

250 000

280 079

-160 000

-174 546

90 000

105 533

270 000

262 000

-170 000 -163 915
100 000

98 085

Seniorkommittén
Åke Kjellkvist ordförande
Marita Ogard, Claes Dahlström, Mise Gantoft, Maud Meyersson,
Marie Alfreds-Olsson, Per Gustafsson, Martin Fagerlund, Krister
Holgersson och Ulla Olsson

Målsättningar 2018:
• Fortsätta att utveckla tilltalande produkter och affärsmodeller till vårt affärsnätverk.
• Fortsätta med aktivt arbete att få in nya samarbetspartners/
sponsorer i vårt affärsnätverk.
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Seniorkommittén har haft 5 protokollförda möten under året.
Den 1 april startade säsongen med ett välbesökt informationsmöte om seniorgolfen 2017. Magnus och Stefan berättade vad
som är planerat för 2017 med bl.a. ombyggnad av banan och
renovering av herrarnas omklädningsrum. Kvällen avslutades
Årsmöte 2018

med tränartips av Niclas och Markus och en mycket uppskattad
mannekänguppvisning.

Tävlingar
Seniorkommittén har under året arrangerat totalt 28 veckotävlingar. Seniorgolfen har varit mycket uppskattad med ett stort
antal deltagare, 60-70 spelare i startfältet de flesta veckorna.
Kampen om Silvertärnan lockade mer än 70 spelare. Totalt har
under året klubbens seniorer spelat 1315 ronder under våra
onsdagstävlingar. Running Competition är en uppskattad och
spännande poängjakt, där totalt 18 deltävlingar har spelats.
Running avslutades med en Shoot out för de 12 bästa poängplockarna.
Segrare i Shoot out tävlingen blev Åke Kjellkvist.
Säsongen avslutades med Fågeljakten en tävling där man
räknade de 3 bästa resultaten av 4 tävlingar.
Under året har tävlingarna vid sju tillfällen avslutats med en
gemensam lunch samt prisutdelning.
Herrarna har spelat klubbmatcher mot Malmö-Burlöv,
Flommen och Falsterbo. Damerna har spelat match mot Falsterbo och Flommen. Utbytesgolf för damerna på näset, Ljunghusen, Flommen och Falsterbo spelades i september. Klubbens
seniorer har spelat om ett antal vandringspris och pokaler.
Årets seniorgolfare, bästa poängplockare i running och
vinnare av Lennart Molanders vandringspris blev Viveca
Lindahl. Viveca blev också årets seniordam och vinnare av Birgitta Broome´s silverskål.

Övriga vinnare:
Glasbollen		
Annikas Trofé		
Agrells tennkanna		
Ebbes pokal		
Silvertärnan		
Fågeljakten		
Cancergolfen		

Nils Erik Eliasson
Anita Groth
Grete Derand
Curt Malmström
Anette Sandegård
Viveca Lindahl
Lars Herman

Seriespel
Ljunghusen har deltagit med 8 herrlag och 6 damlag i Skåneserierna. I april spelade klubbens seriespelare uttagnings- och
träningstävling.
Teknik- och spelträning för seriespelarna har arrangerats vid
fem tillfällen under mars-augusti.

Resultat från seriespelet:
Resultat herrar
Lag
Div. Placering
H30
3
3
H40 lag
1
5
H50 lag 1 2
3
H60 lag 1 1
3
H60 lag 2 3
4
H70 lag 1 3
2
H70 lag 2 4
3
H75 lag
3
5

Resultat damer:
Lag
Div.
D 22
2
D 50
1
D 60
1
Skåneserien
Foursome Open
Foursome Hcp 1

Placering
9 (11 lag)
3 (11 lag)
4 (11 lag)
5 (14 lag)
2 (9 lag)
5 (16 lag)

Peter Gislander blev distriktsmästare i Skåne för herrar 50.
Tävlingen spelades på Vasatorp och Peter hade 73 slag och
2:an 77 slag.
Peter blev också bäst på order of merit under säsongen i H
50 seriespelet.

Övriga aktiviteter
Kommittén har varit representerad vid herrarnas seniorkonferenser i april och oktober.
Damerna har deltagit i Skånes Golfförbunds damkommittés
vår– och höstmöte.
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2018
Vi kommer att börja året med en informationsträff för att informera om vår verksamhet 2018.
Tävlingsprogrammet skall vara omväxlande men naturligtvis
kommer vi att spela vår running competetion.
Vi skall ha minst 6 tävlingar med kanonstart, gemensam
lunch och prisutdelning så att alla som spelar seniorgolfen skall
få en känsla för klubben och andra medlemmar.
Vi kommer att spela klubbmatcher herrar + 65 mot Falsterbo, Flommen och Malmö Burlöv.
Damerna kommer att spela mot Falsterbo och Flommen.
Vi skall delta i Skåneserierna för damer och herrar, anordna
träningstävlingar så att man kan kvalificera sig till serielagen.
Vi skall anordna träning för deltagarna i serielagen.
Vi kommer att administrera serielagens hemmamatcher.
Budget 18
Intäkter
Kostnader

Utfall17 Budget 17 Utfall 16

190 000

172 410

-190 000

-207 011

0

-34 601

Kommitténs resultat

180 000

180 795

-180 000 -188 098
0

-7 303

Fastighetskommittén
Stefan Lindvall, ordförande
Bengt Olsson, Mats Eriksson, Göran Walle, Ulf Engstrand och
Magnus Jivén adjungerad

Verksamheten under 2017 har varit koncentrerad på klubbhuset
med renoveringen av herrarnas omklädningsrum samt uppfräschning, bl.a. ommålning av damernas omklädningsrum samt
renovering av balkongräcket.
Under arbetets gång upptäcktes brister i avloppsrören under
huset som behövdes åtgärdas. Vi beslöt att göra en grundlig
renovering med delvis ny rördragning och s.k. relining av andra
rör. Detta medförde extra kostnader och tog mer tid i anspråk
än vad vi räknat med.
Renoveringen av balkongräcket var motiverat av dels skönhetsskäl men framförallt av säkerhetsskäl eftersom räcket håller
uppe balkongen. Nya stålreglar sattes i, räcket höjdes och nya
glasrutor sattes i. Utseendemässigt stämmer nu balkongen som
vetter mot puttinggreenen ihop med balkongen mot 19:e tee.
Löpande under hela året har vanligt fastighetsunderhåll
skötts på sedvanligt sätt.
Under 2018 kommer renovering av drivingrangen att
genomföras. Ommålning av studion, nya mattor läggs ut, bättre
avståndsmarkering m.m. Dessutom måste en diskussion påbörjas om hur en total renovering av hela maskinhallsområdet ska
genomföras i framtiden.
Budget 18
Övr. fastighetskostn. -300 000

Utfall17 Budget 17 Utfall 16
-345 258

-300 000 -303 037

Hyra till KLAB

-1 650 000 -1 615 000 -1 685 000 -1 610 000

Kostnader

-1 950 000 -1 960 258 -1 985 000 -1 913 037

Klubbaktiviteter
Under året har vi genomfört ett antal aktivieter.
Välkomstträff för nya medlemmar - Ett uppskattat möte
med våra nya medlemmar där de fick information från styrelse
och klubbledning om klubben nu och då. Till lätt förtäring utdelades bagbrickor och historieböcker.
AW i restaurangen - musikquiz med Micke Larsen - En
underbar sommarkväll där vi var många som satt ute på terrassen hela kvällen, tävlade musik i lag, njöt musik, grill, och en
härlig stämning!
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Golfens Dag – Öppet Hus på klubben samtidigt som Golfens
Dag i hela Sverige. Simon visade maskinerna runt puttinggreen.
Niklas visade upp köket och grillade uppe på balkongen där
barnen fick gratis korv. Shopen visade upp studio/verkstad och
kansliet var öppet.
Klubbfesten - Nytt grepp med klubbfesten en fredag; temat
var TexMex både i tävling, fest samt mat. Personalen i sombreros, kaktusar, mycket folk och härlig stämning!
Viskväll med Mikael Neumann - En trevlig kväll med som
vanligt fantastiskt god och välkomponerad mat under tiden
Mikael underhöll.
Säsongsavslutning med Stig Petterssons Minnespokal,
middag och prisutdelningar. Golftävling på förmiddagen, följt
av en uppskattad kväll med middag för årets alla funktionärer
samt pristagarna i våra pokaltävlingar.
Utöver detta har medlemmar även varit inbjudna till bokrelease samt vid två tillfällen erbjudits föreläsning/samtalsforum
av tränare/författare Markus Westerberg och hans bok ”Golfarens Sjätte Sinne”. Linda och Niklas i restaurangen har också
arrangerat en del andra aktiviteter såsom de mycket uppskattade gourmetkvällarna.

Motion
Till styrelsen i LjGK

Budget 18
Intäkter

Utfall17 Budget 17 Utfall 16

0

0

0

0

-60 000

-70 915

-50 000

-71 325

Kommitténs resultat -60 000

-70 915

-50 000

-71 325

Kostnader

Miljökommittén
Pia Ramel Ordförande
Stig Persson, Simon Månsson och Magnus Jivén

Vi har fortsatt arbetet för en hållbar miljö på vår golfanläggning. Miljöarbetet är dokumenterat i europeiska miljöorganisationen GEO (Golf Environment Organisation).
Under 2018 skall vi utveckla omhändertagandet av spillvatten runt maskinhallen som bör planeras i samband med en
helhetslösning av drivingrangeområdet och ”gamla golfklubbsområdet”.
Vi vill verka för att öka medvetenheten om våra naturvärden
samt under året skall vi för tredje gången recertifieras av GEO.
Ekonomi för miljökommittén är integrerat i bankommittén.
• Minst två handfat. Toalettpappershållare och krokar av
kraftig och hållbar kvalitet, som inte rämnar och hänger och
dinglar med jämna mellanrum. Plastvarianter bör undvikas.

För att leva upp till klubbens målsättning att vara en av
Sveriges bästa och attraktiva golfbanor som har jämn och hög
kvalitet och erbjuder bästa möjliga villkor för alla spelare, unga
som gamla, män, kvinnor och juniorer föreslår vi följande:

• Kraftig väggfast hårtork med stöldlarmad sladd.

• Anläggning av orange tees. Detta har framgångsrikt utförts
på Falsterbo och Flommen till stor belåtenhet för de klubbarnas damer. Vi tycker det är ett rimligt krav att också vår
klubb genomför detta, både ur jämlikhets- och rättvisesynpunkt.

Höllviken, Ljunghusen, Skanör 2017-10-17. Rödluvorna/Monika Ekelund,
Wiveca Eliasson, Gitte Felländer, Yvonne Fornek, Elna Hansson, Bodil
Lindelöw, Birgitta Nelson-Clauss, Siv Nilsson, Britt Skog, Anita Wahlin

• Omslopning av vår bana i samband med ovanstående förändring.
• Påfyllning av sand i våra bunkrar som i många fall inte har
någon sand alls och är bevuxna med grästuvor (ex 23e hålet)
i de lerpölar som finns på botten.
• Uppfräschning av damernas omklädningsrum. Vi har fortfarande, från och till under säsongen, en besvärande lukt i
dessa rum som behöver åtgärdas. Det är heller inte trevligt
att en hög med kuddar från sommarmöbler staplas på hög i
ett hörn av det första rummet.
Följande förändringar i damernas omklädningsrum anser vi
behövs:
• Tre toaletter, större än dagens. Det är svårt att röra sig inne
på toaletterna med regnkläder och tjocka vinterkläder utan
att slå armar i både dörrar och väggar.
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Vi trivs mycket bra på vår bana som vi tycker erbjuder det bästa
av nästan allt en golfbana skall ha. Med ovanstående förändringar skulle vi bli ännu bättre.

Styrelsens svar
Styrelsen vill inleda med att uttrycka sin uppskattning över den
positiva andan i motionen. Flertalet av förslagen har styrelsen redan beslutat ska införas. Detta gäller anläggningen av
orange tee (främre röd tee) och omslopning av banan efter det.
Påfyllnad av sand i våra bunkrar sker löpande, liksom övrig
bunkerskötsel, och är enligt styrelsens uppfattning kanske inte
en årsmötesfråga. Styrelsen har också beslutat om att damernas
omklädningsrum ska fräschas upp ytterligare för att ännu bättre
nå upp till önskvärd modern standard med utrustning/inventarier av ordentlig kvalitet. En mer genomgripande ombyggnad av
omklädningsrummet inklusive avloppen ligger emellertid några
år fram i tiden. Merparten av önskemålen i motionen kommer
således att tillgodoses. Dock anser styrelsen, med tanke på
behovet och det totala antalet toaletter i klubbhuset, inte att det
behövs tre toaletter, större än dagens, utan att det är tillräckligt
med de två som finns idag och även att dessa är av tillräcklig
storlek. Av den anledningen måste styrelsen föreslå årsmötet att
motionen avslås.
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2018
Årsmöte

Foto från förödelsen förra året vid denna tiden. Foto: Lars Hansson.

Planerade aktiviteter 2018
MARS
28 Ons Påsklovsmästaren
APRIL
1 Sön Grand Opening 3-klubbstävling
1 Sön Välkomstmöte nya medlemmar
8 Sön Träningstävling för serielag
11 Ons Onsdagsgolf PB
15 Sön Vårouvertyren 2-manna scramble
18 Ons Onsdagsgolf Greensome
20 FreBreakfast Club
21 Lör Träningstävling för serielag
25 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
26 Tors Seriespel H70 och H60
MAJ
2 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
4 Fre		Breakfast Club
8 Tis		Seriespel D70
9 Ons Onsdagsgolf PB / Kanonstart,
				 lunch och prisutdelning
10 Tors Bushnell Ljunghusen Open
				 ”Slaget om Skåne”/Bushnell
13 Sön 100 M och In
16 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
17 Tors Seriespel H22 och H50
18 Fre		 Breakfast Club
20 Sön Vårtesten Singel Poängbogey
23 Ons Glasbollen och Annikas Trofé
				 PB / Kanonstart , lunch och
				prisudelning
26 Lör Juniorslaget hosted by Mårtens				 sons Trafikskola / Mårtenssons
				Trafikskola
26 Lör Golfens Dag
27 Sön Sista anmälningsdag Matchtäv				lingar
28-30		 Mån-Ons Swedish Golftour Damer
30 Ons Onsdagsgolf Bästboll PB
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JUNI
1 Fre		Breakfast Club
3 Sön Damernas Försommarprövning/
				 Norell & Nerman
6 Ons LjGK’s Flaggtävling Greensome
				 slagtävling / Charitygolf
10 Sön KM Foursome Slagtävling
				 Dam– och Herrklass 27 hål
12 Tis		 Seriespel D50 Div. 1
12 Tis		 Sponsorgolf 9 hål kl. 13.30
13 Ons Ebbes Pokal och Agrells
				 Tennkanna Omg. 1/Lunch
16 Lör Golfhuvudstaden Extra Allt
				2-manna scramble/Golfhuvudstaden
19 Tis		 Skandia Cup Kval/Sommarmästa				ren
20 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
24 Sön Två Generationer med Våningen
				 & Villan / Våningen & Villan
26 Tis		 Tisdagsmästaren #1
27 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
29 Fre		 Breakfast Club
30 Sön Kval Volvo World Golf Challenge
				 Fyrboll Bästboll Dam– och Herr				klass/Volvo
JULI
3 Tis		 Juniorpokalen / Tisdagsmästaren
				#2
4 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
7 Lör PT Golf Greensome Poängbogey/
				PT Golf
7 Lör Kval KM Puttning
10 Tis		 Tisdagsmästaren #3
10 Tis		 Styrelsepokalen
11 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB Rosen				 skålen för damerna/Kanonstart
				och lunch
14 Lör Ljunghusenpokalen/Kval KM
				Puttning

15 Sön Ljunghusenpokalen/Kval KM
				Puttning
17 Tis		 Tisdagsmästaren #4
18 Ons Cancergolf PB
Ljunghusenveckan
22 Sön Godisslaget by Limpex/Limpex
22 Sön Laura Ashley’s Äkta Makar/
				Sambos/Sponsor saknas!
22 Sön Kval KM Puttning
23 Mån ICA Irish Rumble/ICA Malm				 borgs Erikslust och Mobilia
24 Tis		 Förenade Bil Masters Bästboll/
				Förenade Bil
25 Ons LjGK Runt 27-håls tävling i
				 2-manna lag /LjGK
26 Tors Engelska Herr Slagtävling och
				Poängbogey/Engelska Herr
27 Fre		 Ljunghusen Golf Academy TryAll/
				 Ljunghusen Golf Academy
27 Fre Klubbfest med Country & Western
				Tema
28 Lör Holmbergs Estate Greensome/
				Holmbergs Estate
29 Sön KM Puttning Final
29 Sön Prisutdelning Ljunghusenveckan/
				 Klubbkommittén bjuder på dryck
31 Tis		 Tisdagsmästaren #5
AUGUSTI
1 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
7 Tis		Tisdagsmästaren #6
8 Ons Nationell Damdag Singel/Norell
				& Nerman
9 Tors Nationell Damdag Foursome/
				 Norell & Nerman
11 Lör KM Damer och Herrar
12 Sön KM Damer och Herrar
14 Tis		 Tisdagsmästaren #7
15 Ons Silvertärnan PB/Kanonstart,
				 lunch och prisutdelning

16 Tors Seriespel H75 och H40
22 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
24 Fre		 Breakfast Club
26 Sön Seriespel Damer Foursome
29 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
SEPTEMBER
1 Lör KM Kategorier
5 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
8 Lör Salanders Minne (endast kommit				téledamöter)
9 Sön Näset Runt/Ica Supermarket
				Skanör
10 Mån Ryder Cup 65+ mot Falsterbo
12 Ons Onsdagsgolf Slaggolf/PB
13 Tors Seriespel H70 och H60
14 Fre		 Breakfast Club
17 Mån Damernas Utbytesgolf PB
18 Tis		 Sponsorgolf 18 hål kl. 11.00
19 Ons Running Competition Shoot Out
		 Final/Lunch och prisutdelning
26 Ons Fågeljakten 1 PB
29 Lör Stig Petterssons Minnespokal/
				 Funktionärsmiddag med prisut				delningar
OKTOBER
3 Ons Fågeljakten 2 PB
5 Fre		 Näset Links (Flommen 6/10 och
				Falsterbo 7/10)
7 Sön Gängkampen/LjGK
10 Ons Fågeljakten 3 PB
17 Ons Fågeljakten Final PB/Kanonstart,
				 lunch och prisutdelning
27 Lör Skanörs Gästis Gåsatävling/
				Skanörs Gästis
NOVEMBER
2 Fre		Höstlovsmästaren
DECEMBER
8 Lör Sponsorjulmiddag med tomte för
				barnen

23

