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Året som gick

Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen har under året bestått av,

Ordförande Stefan Lindvall, vice ordförande Anna Lyon,  
ordinarie ledamöter, Lars Hansson skattmästare,  
Martin Hammarberg (elit och juniorkommitté),  
Susanne Nidemar (klubbkommittén), Åke Kjellkvist  
(seniorkommittén), Bengt Malmberg (tävlingskommittén),  
Mats Molander (bankommittén) och  
Ola Svantesson (marknadskommittén).

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. Styrelsen har under året haft 
9 protokollförda sammanträden.

I enlighet med årsmötet i januari 2015 infördes inträdesavgift 
istället för medlemslån. Vi har under året fått in drygt 1 100 000 
kr i inträdesavgifter och betalat tillbaka knappt 260 000 kr i 
medlemslån. Vi har med detta börjat en resa att minska den totala 
skulden till medlemmarna och att vi fortsatt bygger upp vår likvidi-
tet. Det har under året också varit möjligt att återbetala ett banklån 
på 1 miljon kronor och även skriva ner vår checkräkningskredit från 
3 miljoner till 1 miljon.

Vi har under året haft högre kostnader än budgeterat pga. 
ökade reparationer av maskiner på banan, längre spelsäsong med 
ökade personalkostnader och högre kostnader för att få alla våra 
ombyggnader att växa samman efter de stora ombyggnaderna 
vi genomfört. Vi har även haft högre kostnader på utväxling av 
gammal telefoniutrustning och kostnaden för fastigheten har varit 
högre då vi tagit beslut om att måla om fastigheten under året och 
tvingats till en större reparation av taket på maskinhallen. Även 
här har reparationer av ventilationsanläggningen i köket och en del 
maskiner överstigit budgeterade reparationskostnader – detta trots 
genomförd service. Mer information vår ekonomi i ekonomiavsnittet 
i ekonomidelen av detta dokument. Vårt resultat för 2015 blev  
+ 38 000 kronor.

Till styrelsen har det i rätt tid inkommit 3 motioner för behand-
ling på årsmötet, dessa redogör vi för senare i detta dokument.

Styrelsen framför sitt hjärtliga tack till alla medlemmar, frivilliga 
funktionärer, kommittéledamöter, personal, sponsorer och andra 
partners för att härligt golfår 2015 och önskar alla välkomna 
tillbaka 2016.

Bankommittén
Mats Molander, ordförande.

Niclas Arwefjäll, Magnus Jivén, Anders Kjellin, Anders Klinge,  
Lars Knutson, Hans Vilén och Ulla Öhman.

Klubbens verksamhetsår 2015 slutade den 31 oktober och på års-
mötesdagen 2016 har vi alltså redan varit verksamma 3 månader 
på det nya året. Bokslutsperioden möjliggör att vi redan lördagen 
den 30 januari kan ha ett formellt årsmöte med kallelse 3 veckor 
innan och med ett färdigt bokslut i kallelsen. Verksamhetsåret var 
ett speciellt jubileumsår. 2015 var det 50 år sedan vi 1965 invigde 
både 27-hålsbanan och klubbhuset. LjGK bildades som bekant 1932 
och vår första bansträckning var över 6 hål vid dagens hål 20 och 
23. Redan 1933 hade vi 9 hål, 1957 blev det 18 hål och som sagt 
1965 som första klubb i Skandinavien fick vi 27 hål.

Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft 9 protokollförda 
möten. Av naturliga skäl har dessa dominerats av de ombyggnader 
som genomförts de senaste åren. Under vintern 2014-2015 slutför-
des ombyggnaden av hålen 5-7 vilka fått ett härligt lyft. Finishen har 
prioriterats under året och kvaliteten på spelfältet har förbättrats 
dock har vi fortsatt en del områden att förbättra, t.ex. ruffarnas kva-
litet. Under kommande år har vi inte för avsikt att göra några större 
ombyggnader utan ambitionen är att banan ska återhämta sig, växa 
till sig och att finish på banan ska prioriteras. Vi har under hösten 
påbörjat ombyggnaden av ett antal bunkrar på hålen 17 och 18 med 
kanter som staplats med torv.

Vi beslöt att arrangera Nordea Tour Finalen – ”Vellinge Open 
hosted by Ljunghusens GC” tillsammans med Nordea Tour i oktober 
2015. Tävlingsveckan var mycket lyckad i hårt och tufft väder och 
banan presenterades i toppklass. Aktiviteterna runt tävlingen drog 
många deltagare, Pro-Am hade 180 spelare, Skånes Golfförbund 
lade ett ordförande- och klubbchefsseminarie hos oss med 44 delta-
gare och Vellinge kommun ett näringslivsseminarie med 66 delta-
gare. Vi har träffat ett avtal om att arrangera tävlingen även 2016.

Vi är mycket stolta över att vi återigen blivit certifierade enligt 
GEO (Golf Environment Organization). Det är tredje gången (andra 
re certifieringen) som vi lyckas få detta. GEO Certified står för 
”golf´s global eco label” och är en non profit organisation.  Trev-
ligt att läsa att ”Ljunghusen has shown commitment and innova-
tion in implementing sustainable operations across the course and 
clubhouse over many years”. Vi är också den första golfklubben i 
världen som blivit certifierad för tredje gången.

Tillgången på att kunna spela på vår bana är fortsatt mycket 
god, exempelvis var beläggningsgraden i augusti 66 % i genomsnitt 
vilket är samma som 2014.

Processen med att skattemyndigheten vill taxera vårt klubbhus 
som en kommersiell fastighet (hyresfastighet) istället för som 
tidigare sportanläggning fortsätter. Eftersom SGF anser detta är 
att principiellt ärende så tar förbundet hela ombudskostnaden för 
oss, som i dagsläget är betydande. Dock är det i dagsläget så att 
vi måste erlägga fastighetsskatt i Klubbhus AB till en kostnad om 
drygt 70 000 kr. Om vi i en högre instans vinner målet så kan vi få 
tillbaka dessa pengar.
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I enlighet med årsmötets positiva beslut har vi fortsatt att satsa 
på banans utveckling. Under försäsongen färdigställdes banom-
byggnaderna på hålen 5-7 och så småningom kunde vi börja spela 
på de nya områdena. Ombyggnaderna har inneburit ett ordentligt 
lyft för de hålen! Som vanligt sker utvärdering efterhand och 
mindre justeringar kan komma att ske. Till exempel ska vi försöka 
säkerställa att det regelmässigt är vatten i diket på hål 7. Green 
5 har anlagts med ett lämpligare material än de senaste årens 
greener och den har också blivit bra och jämnare mycket fortare. 

Omfattande dressning med sand, luftning och vältning har 
gjort att även tidigare ombyggda greenerna äntligen börjar 
uppnå rätt jämnhet och fasthet. De riktade satsningarna 
kommer att fortsätta. Det har tagit lite längre tid än beräknat 
för att få områdena i godtagbart skick. 

Rent allmänt kan det konstateras att inte minst greenerna 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. Det har emellertid varit 
väldigt tjockt både här och där och så ska det inte vara. Det 
påverkar spelupplevelsen negativt och sinkar spelet i onödan. 
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.  

Satsningen på ökad kvalitet och finish har fortsatt. Vår 
anläggning är emellertid stor och på sina håll onödigt frodig. 
Under högsäsongen är det svårt att hinna med att sköta allting 
som vi skulle vilja ha det. Vi kan konstatera att vi behöver ökade 
resurser på banan för att klara att sköta hela anläggningen på 
bästa sätt. 

Vi har under året fått mycket välförtjänt beröm för vår fina 
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klass samtidigt som hon är med i damlandslaget. Vi kan glädjas 
över att Sara Kjellker rankas som tvåa bland flickor-17 år 
liksom Albin Bergström tvåa pojkar-16 år och slutligen Kajsa 
Arwefjäll som 11:a flickor-15 år. Utöver det så återfinns ett 
antal Ljunghusen-juniorer bland de 30 bästa spelarna i sina res-
pektive åldersklasser. Ljunghusens ”elit”-junior håller verkligen 
hög klass.

Breddverksamhet
Vi har även denna säsong haft fokus på att säkerställa bredden 
bland våra juniorgolfare. Ungefär lika många har deltagit i de 
träningsaktiviteter som tidigare år. 

 Tävlingsverksamhet för bredden
Våra knattar och juniorer har som vanligt haft en fullbokad 
säsong. 

Foursomeligan. Vi deltog men tyvärr med mindre framgång 
än förväntat.

Tre lag från Ljunghusen deltog i Matchligen för juniorer 
max 16 år (nytt för i år) gamla. Matchspel sker med 4 juniorer 
i varje lag mot andra klubbar i distriktet under vår och sommar. 
Ett av våra lag gick till finalspel och stod till slut som segrare 
även detta år. Detta innebär förutom att segerpokalen stannar 
i vårt klubbhus även att Ljunghusen kommer att få arrangera 
finalspelet under 2016.

Lagtävlingen Sydtouren (tidigare Sydvästslaget) där Bok-
skogen, Falsterbo, Flommen och Ljunghusen är representerade, 
slutade med en tredjeplats för vårt lag. Värdskapet går runt 
under sommaren med således fyra tävlingstillfällen.

Tisdagsmästaren har spelats 7 tisdagar under sommar-
lovet. Vi har i genomsnitt haft 35 deltagare vid varje tävling. 
Två juniorer Jonathan Ericsson (B-klassen) och Adam Timelin 
(C-klassen) dominerade sina klasser totalt. Tack alla föräldrar 
som ställt upp som tävlingsledare.

Göran och Kalles pokal vanns av Jakob Kjellker
KnatteTrofén vanns av Maximilian Björnström

Vintertouren
I mitten av mars avslutades Vintertouren. En tävling där 9 hål 
spelas varje söndag från november till mars. Tävlingen ställdes 
inte in en enda gång pga väder. Juniorerna var ute på banan i 
vind, snö och regn och det är ingen tvekan om att Vintertouren 
härdar våra unga spelare. 

Årets segrare (även detta år) Ludwig Hammarberg 

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
2015 var återigen ett bra Skandia Cup år för Ljunghusen. Efter 
distriktskval på Flommen så kvalificerade sig 8 Ljunghusare 
till Regionfinalen som spelades på Vasatorp i början av augusti. 
Riksfinalen spelades på Landskrona GK och vi hade tre delta-
gare med. Albin Bergström två i P-16, Alice Lundberg 8:a i 
F-14 och slutligen Ludwig Hammarberg 10a i P-13. 

Mästerskap
Juniorpokalen togs hem av Erik Jelmteg.

Årets Knatte-KM vanns av Ludwig Hammarberg.
Klubbmästare blev ”naturligtvis” två juniorer. Caroline 

Jansson i damklassen (även detta år) och Albin Bergström i 
herrklassen. Grattis!

JSM-klubblag
I år vann Ljunghusens juniorlag elitserien för södra Sverige. 
Detta innebar finalspel på Öijared GK utanför Göteborg. Fint 
spel innebar att våra elitjuniorer fick följa med till Spanien som 
ett av fyra lag. I finalen blev vi också 4a.

bana. Jag vågar påstå att banan aldrig har varit i så fint skick 
som när vi hade Nordea Tour-finalen i oktober. Spelarna strödde 
lovord över banans kvalitet! 

En mängd mindre arbeten har genomförts enligt lagda 
skötselplaner. 

Utfallet mot budget för både banombyggnaderna och det 
löpande arbetet har i stort hållits men ett visst överdrag har 
skett. Mycket beroende på den långa säsongen och de stora 
områden som vi haft att återställa efter de senaste årens 
ombyggnader. 

Lars Knutson och hans team har som vanligt gjort ett 
mycket bra jobb under året med de resurser de haft till sitt 
förfogande. Ge dem gärna det beröm de förtjänar!

Fastighetskommittén
Stefan Lindvall, ordförande.

Ulf Engstrand, Mats Eriksson, Magnus Jivén,  
Charlotte Linde, Bengt Olsson och Göran Walle.

Vi har genomfört löpande underhåll av våra fastigheter där de 
stora projekten varit att:
• färdigställa ombyggnaden av kontorsdelen (gamla styrelse-

rummet har blivit två kontor och fikarum).

• ommålning av klubbhus för att skydda fasaden och få en 
enhetlig färg.

• ombyggnation av inomhuslokalen till ett GYM (med möjlig-
heter att slå bollar inomhus) och detta gav ett nytt avgränsat 
bagrum där fler bagskåp fick plats.

Tyvärr har vi även i år haft högre kostnader för reparationer 
av maskiner i bl.a. kök och i fastigheten.

Miljökommittén
Anna Lyon, ordförande.

Magnus Jivén, Lars Knutson och Stig Persson.

Vi har under året återigen re certifierat oss för GEO, golfens 
miljöcertifiering. Vi är den första klubben som re certifierat oss 
2 gånger. Vi har fortsatt arbetet med en hållbar miljö för vår 
golfbana och vi har även bjudit in ungdomar i skolorna i närhe-
ten för att skriva arbeten om vår miljö.

Elit- och juniorkommittén
Martin Hammarberg, ordförande 

Carina Lundberg, Christian Luning, Jonas Lewijn,  
Christer Hansson, Niclas Arwefjäll.

Årets verksamhetsberättelse vill vi inleda med att rikta ett stort 
TACK till tränarstaben för deras fina insatser. Det gäller oavsett 
om det rör elitnivå eller träning för de yngsta, Golfkul. Kvali-
teten är alltid lika hög och golfglädjen alltid lika stor. Vilken 
tränarstab vi har i form av Niclas, Markus och Fredrik. 

Elit
Satsningen för våra elit- och juniorgolfare fortsätter. Sex junio-
rer har även detta år varit uttagna till landslagsuppdrag, Emma 
Henrikson spelar i Sveriges EM-lag. I Lag-SM för damer så 
spelar Ljunghusen i högsta serien. Herrlaget spelar i Division 1.

Klubbens ”elit”-satsning på juniorer syns i golfförbundets 
ranking. Vi rankas som Sveriges 6:e bästa klubb på juniorsidan. 

Vi har också ett antal spelare som rankas topp 10 i sin 
åldersklass. T ex så rankas Emma Henriksson tvåa i sin ålders-
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Landslaget
Våra bästa juniorer är flitigt representerade i olika landslag. 
Emma Henriksson är fast medlem i damlandslaget och en av 
de svenska tjejerna som presterade bäst under 2015. Desirée 
Andersson och Sara Kjellker har fått representera Sverige vid 
olika tillfällen utomlands. Bland killarna så har Peder Lehmann 
Brunnsjö, Gustav Salander och Albin Bergström fått dra på sig 
den blå gula landslagströjan.

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

Två fulla bussar tog 16 juniorer till Kungsbacka där det spe-
lades golf på Forsgården med bla en match mot deras juniorer.

Utbytet med våra engelska vänklubbar, Royal Liverpool, 
Caldy GC och Royal Birkdale forsätter och avgjordes i år i 
England. Efter en intensiv och upplevelserik vecka, utföll resul-
tatet till vår (Näsetklubbarnas) fördel och som i och med det 
tog priset, Pinnington Pot, tillbaka till Näset.

Lilla Lag-SM
Ljunghusens lag vann Lilla Lag-SM (spelades på Barsebäck). 
Vi representerades av Ludwig Hammarberg, Amanda Girdo, 
Kasper Arwefjäll och Philip Girdo. Stort Grattis!

JH-Touren
Juniorernas Hösttour är något som Ljunghusen för första 
gången deltagit i under den gångna hösten. Det är sju klubbar i 
södra Skåne som är med. Varje klubb arrangerar en deltävling 
där dels individuella resultat räknas dels en lagtävling spelas. 
Ljunghusen vann lagtävlingen.

Fokus Tjejer
Satsningen fortsätter på våra tjejer.

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 sommar-
lovet för 9-håls golfspel, med tävlingsform efter egna önskemål 
och efterföljande fika med prisutdelning.  

Precis som tidigare år så hade alla de aktiviteter som kom-
mittén anordnar inte varit möjliga att genomföra om vi inte 
hade haft er, föräldrar, mor- och farföräldrar och övriga funktio-
närer som har hjälpt till som tävlingsledare, lagledare, påhe-
jare och 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.

Tävlingskommittén
Bengt Malmberg, Ordförande

Magnus Björnström, Claes Englund, Eva-Lotte Gransten,  
Thommy Gransten, Torbjörn Johansson, Anders Klinge,  
Vesna Petrovic Malmberg, Björn Pettersson, Göran Pettersson,  
Göran Sandberg, Claes Thalin, Joakim Tuvner, Elke Walton,  
Lena Vilén, Michael Åkesson

Årets tävlingsdeltagande blev ca 300 starter färre än förra årets 
”All Time High”, trots detta blev kommitténs resultat 10 % 
bättre än budgeterat. Det sämre deltagandet kan i viss mån för-
klaras med årets något sämre väder. Ljunghusenveckan lockade 
som vanligt många att tävla, näst högsta deltagarantal i historien. 
Alla tävlingar under året har administrerats i ”Nya GIT Tävling” 

vilket trots en del barnsjukdomar har fungerat mycket bra.

Vi är i kommittén glada för att alla våra trogna tävlings-
sponsorer fortsatt ställer upp för klubben med fina prisbord och 
stort engagemang. I år kunde vi också hälsa PT Golf välkomna 
i gemenskapen. Deras greensome lockade 92 deltagare - en 
siffra vi hoppas överträffa nästa år.

Elittävlingar under året var Nordea Tour Finalen (ej ett 
TK-arrangemang), Bushnell Ljunghusen Open och Skånes Golf-
förbunds Vintertour. Banan fick mycket beröm på alla dessa 
tävlingar.

På försök har årets olika KM spelats på banans alla 27 hål. 
Då detta har slagit väl ut, med fler deltagare och ökad tillgäng-
lighet på banan, gör vi likadant 2016 innan slutlig utvärdering.

Tävlingsledarna gör ett stort jobb och ser till att våra täv-
lingar arrangeras i en glad och positiv anda. Tyvärr har några av 
er meddelat sin avgång vilket är beklagligt. Vi kan bara hoppas 
att ni kommer tillbaka! Tack till alla, kvarvarande såsom avgå-
ende, för en fin säsong!

Vi i TK har under året fått motta mycket beröm för vår fina 
bana. Ombyggnaderna och greenerna har rönt stor uppskatt-
ning! Vi skickar allt detta beröm vidare till Lars Knutson med 
personal som gjort ett strålande arbete. Tack ska ni ha!

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

Seniorkommittén har haft 5 protokollförda möten under året. 
Den 1 april startade säsongen med ett välbesökt informa-
tionsmöte om seniorgolfen 2015. Magnus Jivén berättade vad 
som är planerat för 2015 med bl.a. ombyggnad av banan och 
Nordea Tour Final till hösten. Kvällen avslutades med tränar-
tips av Niclas och Markus och en mycket uppskattad manne-
känguppvisning. 

Tävlingar

Seniorkommittén har under året arrangerat totalt 28 veckotäv-
lingar. Seniorgolfen har varit mycket uppskattad med ett stort 
antal deltagare, 60-70 spelare i startfältet de flesta veckorna. 
Kampen om Silvertärnan lockade trots uruselt väder 77 spelare. 
Totalt har under året klubbens seniorer spelat 1579 ronder 
under våra onsdagstävlingar. Running Competition är en upp-
skattad 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 för tredje året i rad 
Ingemar Svensson. Ingemar gick tragiskt bort en månad efter 
tävlingen.

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 Fal-
sterbo. 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 är en mycket stolt 
Lennart Molander. Årets seniordam och vinnare av Birgitta 
Broome´s silverskål är Viveca Lindahl.
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Övriga vinnare:

Glasbollen Christer Bengtsson
Annikas Trofé Mona Weiland
Agrells tennkanna Mise Andersson-Gantoft
Ebbes pokal Herbert Gassne
Silvertärnan Grete Thorstensson
Fågeljakten Per Gustafsson

Resultat herrar
Lag          Div. Plac
H30         3 3
H45 lag 1 2 1
H55 lag 1 1 2
H55 lag 2 3 4
H65 lag 1 1 4
H65 lag 2 4 2
H70 lag 1 2 5
H70 lag 2 4 3
H75 lag  2 2

Seriespel
Ljunghusen har deltagit med 9 herrlag och 6 damlag i Skåne-
serierna. I april spelade klubbens seriespelare uttagnings- och 
träningstävling.

Teknik- och spelträning för seriespelarna har arrangerats vid 
fem tillfällen under mars-augusti.

Övriga resultat från seriespelet:

Resultat damer:
Lag Div. Plac
D 22 1   8 (8 lag)
D 50 1   7 (11 lag)
D 60 1   3 (11 lag)
Skåneserien  13 (22 lag)
Foursome Open    1 (13 lag)
Foursome Hcp 2 12 (17 lag)

Övriga aktiviteter
Den 26 maj åkte seniorerna på utflykt till Lydinge GK och där 
blev Barbro Öberg och Martin Fagerlund vinnare i tävlingen.

Kommittén har varit representerad vid herrarnas seniorkon-
ferenser i april och oktober.  

Damerna har deltagit i Skånes Golfförbunds damkommittés 
vår och höstmöte.

Klubb- och medlemskommittén
Susanne Nidemar, Ordförande

Annika Henriksson, Marie Krüeger, Göran Sandberg, Elke Walton, 
Linda Norell (adj) Magnus Jivén (adj)

Kommittén vill tacka alla medlemmar som bidragit till den goda 
klubbandan genom närvaro på klubben, både i arrangerade 
evenemang och i övrigt.

Årets arrangerade aktiviteter har varit många och välbe-
sökta. Vi började den 5 April med Grand Opening och välkom-
nande av nya medlemmar, tätt följd av After Work den 10 april. 
Efter Valborgsmässoafton gled vi in i maj och den 22:a var det 
nästa After work med Happy hour och olika aktiviteter runt 
klubbhuset; puttning, chippning med instruktör, och man kunde 
köpa möjligheten att sätta några chippar och vinna en barbil-
jett. Favorit i repris får vi väl kalla Micke Larséns populära 
Quiz, och han är bokad hos oss även 2016! Under sommaren 
hade restaurangen temakvällar och flera after beachkvällar. Vår 
sommarfest krockade i år med strandfesten och vi nödgades 
därför flytta vår fest till 14 augusti detta år. Lite säsongsavrun-
dande känsla hade vi med after work och bartömning den 18 
september. Innan säsongs-stängning ordnades med Glögg och 
tändning av trädet den 1 advent, julmiddag den 12 december 
och årsmöte den 30 januari.

2016 års aktiviteter är planerade och vi ser fram emot 
ytterligare ett års trevlig samvaro, samt tackar för ett mycket 
trevligt 2015!

Marknadskommittén
Ola Svantesson Ordförande, Margaretha Malmquist, Lars Gylldorff, 
Jonas Wetterlöf, Anders Almén, Robert Lundgren, Peter Eyerman, 
Claes Thalin och Magnus Jivén (adj). 

Mycket har förändrats på sponsorsidan de senaste åren och vi 
har jobbat med att hitta nya former för att våra sponsorer skall 
trivas och vilja bidra till vår juniorverksamhet först och främst.  

Vi har under året tagit bort sponsorskyltarna på banan, ökat 
möjligheten att synas på vår hemsida, kopplat samman befint-
liga sponsorer med vår från förra året nya Breakfastclub. 

Vi har i år haft 8 tillfällen med Breakfastgolf, 2 sponsor-
tävlingar och en gåsamiddag med underhållning. Vi genomför i 
januari en resa till Cypern med sponsorer och en del medlem-
mar. 

Inför 2016 kommer vi att ha en tydlig gemensam sponsor-
klubb med att antal aktiviteter där alla kan välja hur de vill 
paketera detta.

Alla sponsorer kan nu välja Breakfastgolf, två sponsortäv-
lingar, gåsamiddag, reseerbjudanden och alla andra möjligheter 
som klubben kan erbjuda. 

Vi ser framemot ett spännande 2016 på Ljunghusen med 
en världskombination, Bana, Restaurang, Konferensmöjligheter, 
Utsikt, Träningsmöjligheter och Tränare och Shop. Detta är en 
svårslagen produkt!
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Året som kommer

Bankommittén
Vår utgångspunkt och ambition är att hela anläggningen ska 
skötas på ett sätt som anstår en så fin golfklubb som vår. 
Då behövs mer resurser till banan, särskilt under tiden april-
september. I styrelsens till årsmötet föreslagna budget ligger 
en ökning av anslaget till banskötseln just för att inga delar av 
banan ska bli eftersatta pga. resursbrist. Vi måste intensifiera 
arbetet med upprensning av sly, buskar, träd och vass, och det 
även under högsäsongen. 

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. Även här behöver vi fortsatt höjda anslag.  
•	 Vi	kommer	också	att	ägna	särskild	omsorg	åt	våra	klipplin-

jer och andra åtgärder ägnade att förhöja banans karaktär.

•	 De	senaste	åren	har	vi	gjort	många	stora	ombyggnader.	
Några sådana planeras inte för 2016. Vi behöver fortsätta 
att finjustera och förädla gjorda ombyggnader samt komma 
ikapp med sådant som inte riktigt hunnits med. Bland det 
minst lyckade på vår bana är våra alltför ofta tämligen 
karaktärslösa bunkrar. Man bör t.ex. på håll kunna se om 
det är en bunker eller en gräskulle. En mycket spännande 
nysatsning är de nyanlagda bunkrarna på hål 17 och 18 där 
vi staplat torv i kanterna. Synintrycket blir ett helt annat. 
Om satsningen faller väl ut kommer vi att inleda en successiv 
övergång till den typen av bunkerkanter på större delen av 
banan.

•	 Härutöver	kommer	vi	att	anlägga	en	del	nya	utslagsplatser	
och bygga om några av de sämsta. Bunkrar ska justeras, 
bevattningssystemet kompletteras på några ställen osv. 

•	 I	övrigt	ska	vi	färdigställa	och	förfina	gjorda	banombyggna-
der samt vidta löpande mindre förbättringsåtgärder. 

•	 Fortsätta	arbetet	med	att	förbättra	våra	dräneringssystem	
och att ersätta grusgångar med gräs.

•	 Fortsätta	arbetet	med	planerade	banombyggnader	på	längre	
sikt inklusive drivingrange, allt i samråd med naturvårds-
myndigheterna. Inom bankommittén kommer fokus att ligga 
på att planera utvecklingen av 19-27 och övningsområdena. 
Diskussionerna med kommunen och våra naturvårdande 
myndigheter för att motverka/hindra stranderosionen vid hål 
23-24 kommer också att intensifieras.

•	 Fortsätta	med	banpersonalens	löpande	vidareutbildning	
så att banan alltid sköts på bästa sätt med största möjliga 
miljöhänsyn.

Fastighetskommitté
Årets stora projekt blir att planera och starta renoveringen av 
våra toaletter på banan samt omklädningsrummen. Målning av 
maskinhallen och Akademin vid drivingrangen står också på 
programmet.

Miljökommitté
Arbetet kommer att fortsätta under 2016 för att utveckla 
omhändertagandet av spillvatten runt maskinhallen. 

Elit- och juniorkommittén
Elitverksamhet
•	 Fysisk	regelbunden	träning		med	inriktning	på	att	undvika	

skador framförallt i rygg och handleder.

•	 Ge	fortsatta	förutsättningar	för	individuell	träning	anpassad	
efter individens förutsättningar och behov. 

•	 Upprätta	personliga	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.

•	 Fortsatt	satsning	för	återtåg	till	högsta	serien	i	Lag-SM	för	
herrarna.

•	 Sträva	mot	en	bättre	placering	i	JSM-klubblag.

•	 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	(skol-
projektet).

•	 Under	säsong	arrangerar	tränarstaben	träningstillfällen	
minst en gång per vecka. 

•	 Golfkul	för	yngre	barn,	födda	2007-2010,	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		
Sydtouren.

•	 Fortsätta	det	nationella	och	internationella	utbytet	för	junio-
rerna.

•	 Sträcka	ut	tävlingssäsongen	med	spel	under	höst	och	vinter	
(Vintertouren).

•	 Vidareutveckla	korthålstävlingarna.

Fokus flickor
•	 Fortsatt	fokusering	på	att	få	flickor	att	naturligt	träffas	på	

golfklubben för träning och spel.

•	 Genomföra	flera	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.

Värderingsarbete
•	 Respekt.	Att	respektera	och	respekteras.

•	 Mobbing	-	nolltolerans.

Ledare, ledarutbildning och ledarrekrytering
•	 Verksamheten	bygger	på	fortsatt	rekrytering	av	föräldrar	

och spelare till uppdrag inom juniorverksamheten.
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•	 Verksamheten	måste	säkerställas	och	framtidssäkras	m	h	a	
uppmuntran och ersättarplanering.

•	 Föräldrar	deltar	aktivt	som	ledare.

•	 Klubbens	tränarstab	ska	vara	en	integrerad	del	och	ta	en	
aktiv roll i denna verksamhetsdel.

Tävlingskommittén

•	 Då	golfens	regler	kommer	i	en	ny	reviderad	version	kommer	
vi i samarbete med klubbkommittén anordna både regelkväl-
lar och regelkurser för att hålla kunskapsnivån på klubben 
fortsatt hög.

•	 Förhoppningsvis	återkommer	Cancergolfen	som	ej	kunde	
arrangeras under 2015 i en ny och förbättrad version.

•	 Vi	söker	ständigt	nya	sponsorer	och	nya	tävlingsformer	och	
hoppas därmed kunna tillfredsställa våra medlemmars krav 
och behov.

•	 Vi	behöver	fler	tävlingsledare	under	2016.	Är	vi	tillräckligt	
många, behöver varje person bara ställa upp 1-2 dagar per 
säsong. Det är ett roligt uppdrag, vilket också ger många 
kontakter med våra medlemmar! Om du är intresserad så 
kontakta receptionen eller Bengt Malmberg.

Seniorkommittén

•	 Vi	kommer	att	ha	en	informationsträff	onsdagen	den	30	
mars för att bl.a. informera om årets verksamhet.

•	 Vi	skall	ha	ett	omväxlande	tävlingsprogram	för	att	få	så	
många som möjligt att delta i våra tävlingar och arrang-
emang.

•	 Vi	skall	ha	minst	6	tävlingar	med	kanonstart,	lunch	och	
prisutdelning så att känslan av gemenskap och känslan för 
klubben förstärks.

•	 Vi	kommer	att	spela	klubbmatcher	herrar	+	65	mot	Fal-
sterbo, Flommen och Malmö-Burlöv samt damerna mot 
Falsterbo och Flommen.

•	 Vi	kommer	att	arrangera	en	utflykt	till	en	annan	golfklubb.

•	 Vi	kommer	att	ha	undervisning	för	våra	tävlingsledare	i	nya	
GIT tävling vilket vi kommer att använda under årets spel.

•	 Vi	kommer	att	tillsammans	med	tävlingskommittén	ha	en	
kurs i bl.a. de nya golfregler som kommer att börja gälla 
under 2016.

•	 Vi	skall	delta	i	Skåneserierna	för	damer	och	herrar,	anordna	
träningstävlingar innan säsongstart så att intresserade kan 
kvalificera sig till serielagen, vi kommer också att ordna 
träning för deltagarna i klubbens serielag så att vi är väl 
förberedda när vi spelar i serien.

•	 Vi	kommer	att	administrera	serielagens	hemmamatcher.

Klubb- och medlemskommittén

•	 Under	2016	kommer	vi	att	erbjuda	en	liknande	mängd	
aktiviteter som vi erbjudit under 2015 men vi kan redan nu 
meddela att Klubbfesten är tillbaks den 23 juli, dvs lördagen 
i slutet av Ljunghusen veckan.

Marknadskommittén

•	 Förtydliga	våra	erbjudanden	för	våra	sponsorer	och	framtida	
sponsorer 

•	 Erbjuda	mer	möjligheter	i	anläggningens	alla	kombinationer

Personal 
Administration
Magnus Jivén, Carina Johansson (50 %), Christel Svensson (65 
%) och Marianne Olsson (timanställd).

Bana
Lars Knutson, Fredrik Goa, Henrik Hansson, Agne Hansson, 
Lars Hellberg, och Stefan Karlsson (helårsanställda). 

Richard Edgar, Stuart Mc Fadyen, Set Lindnér, Carl Forssman, 
Ludvig Forssman, Frida Hansson och  
Mats Törnqvist (säsongsanställda).

Dessutom extrapersonal i reception och på banan under  
spelsäsong.

Tränare och golfshop
Niclas Arwefjäll, headpro, Markus Westerberg,  
Fredrik Theander, assistant pros. Camilla Jelmteg, golfshopen. 
Per Johansson, pro och rektor för Vellinge Golfgymnasium.

Restaurang
Linda Norell och Niklas Nerman med personal.

Grenfee
Månad Mån-tors Fre-LSoH Rabatt
Januari-mars 400 400  
April 550 650  
Maj 600 700 100 kr efter 17
Juni-augusti 800 800 100 kr efter 17
September 700 800 100 kr efter 17
Oktober 550 700  
Nov-dec 400 400  
Juniorer 200 kr alla dagar.
Gäster och utbytesklubbar ca 40 % rabatt.
9-håls greenfee halv avgift. 
Reservation för ändringar.
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Medlemsstatistik
Kategori 2014 2015  +/-
Aktiv kvinna 361 369 8
Aktiv man 571 595 24
Aktiv kvinna 22-30 år 22 23 1
Aktiv man 22-30 år 69 69 0
Junior kvinna 0-21 år 46 39 -7
Junior man 0-21 år 109 103 -6
Summa fulltid  1178 1198 20
Vardags kvinna 72 67 -5
Vardags man 73 67 -6
Summa vardags 145 134 -11
Summa aktiva m spelrätt 1323 1332 9
Non resident kvinna 19 19 0

Non resident man 42 43 1

Ungdom special kvinna  18 22 4
Ungdoms special man 29 39 10
Hedersmedlemmar kvinna 1 1 0
Hedersmedlemmar man 4 4 0
Delsumma 113 128 15
Totalt aktiva 1436 1460 24
Passiv kvinna 142 146 4
Passiv man 208 214 6
Klubbhus-, kallad medlem 34 32 -2
Totalt antal medlem. 1820 1852 32
Provmedlem junior 22 22 0
Övningskort 36+ 40 55 15
SUMMA 1882 1929 47
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Styrelsens förslag:
A. Investeringsbudget, tkr  
Styrelsen föreslår att vi 2016 investerar enligt följande  
specifikation.
Investeringar, tkr.

Påbörjade och planerade arbeten, utförs 2015-2016
Bunkrar 17, 18  200
Tee 2, 7, 17, 26  100
Summa  300

Maskiner 568
Transportfordon, Vält, Torvskärare 

Banförbättringar 2016-2017 500 
Bunkerkanter, tees 200
Bevattning 200 
Skyltning 100

Förbättringar fastighet 465 
Toaletter bana, start projekt
Omklädningsrum 375
Inventarier 90
Summa: 1 837 år 2015

B. Medlemsavgifter för 2015-2016
Avgiftskategori Nuvarande Förslag
Aktiv senior 31-99 år 6 300 6 500
Ungdom 22-30 år 3 000 3 100
Ungdom special 1 200 1 300
Vardagssenior 31-99 år 4 600 4 700
Junior 0-21 år 2 300 2 400
Non Resident 2 400 2 500
Passiv medlem  750 800

C. 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.

D. Inträdesavgift
Ny medlem inträdesavgift  4 ggr respektive kategoris avgift

E. Skåpavgifter
Klädskåp 350 350 
Bagskåp stort under 700 700
Bagskåp stort under med el 800 800
Bagskåp under 600 600
Bagskåp över 400 400

Motioner
Tillstånd att spela med kopplad hund – Ellinor Jensen-Lindnér 
och Per Lindnér
Många golfspelare är också hundägare. När vi spelar i Göteborg på 
Delsjön eller Öijared tar vi med vår hund på en l8-hålsrunda. Efter 4 
timmar utomhus är hon väldigt nöjd med dagens motion. Vi upplever 
inte att hunden fördröjer eller stör spelet.

I Ljunghusen spelar vi först golf. Sen skyndar vi hem med dåligt 
samvete, tar ut hunden och tar en promenad ned till stranden. Pro-
menaden går över golfbanan igen. På ett antal banor i Skåne är det 
tillåtet med kopplad hund, exempeìvis Barsebäck ochBokskogen.

Vi föreslår att det ska bli tillåtet att spela golf med kopplad hund 
också i Ljunghusen.Tävlingar undantas från detta.Ett alternativ är 
att man först prövar med ”hundtillstånd” på håì I9-27 alternativt 
efter en viss tid på dagen t.ex. klockan 15 under något år, innan man 
tar beslut om ett generellt hundtillstånd.
Styrelsens svar:
Kopplade hundar är tillåtna på golfbanan och i naturreservatet i 
övrigt, dock inte i sällskap med spelande golfspelare. På många 
banor i vårt närområde är det tillåtet att ta med sig ”människans 
bästa vän”. Styrelsen anser att tiden nu är mogen för att testa kopp-
lade hundar på banan. Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla 
motionen på så sätt att vi under 2016 på prov tillåter kopplad hund 
på 19-27 eller, om 19-27 ingår i dagens huvudslinga, på den niohåls-
slinga som inte ingår i dagens huvudslinga. För medtagande av hund 
ska gälla:
a) Hundar på banan ska alltid vara kopplade och hundspillning ska 

alltid plockas upp.

b) Hunden får inte medföra olägenheter av betydelse för andra 
golfare (ex.vis. upprepat, störande skällande eller orsaka onödigt 
långsamt spel).

c) Hund får inte medtas på tävling. 

Bättre träningsområden – Thor Henriksson
Vi behöver bättre träningsområden på LjGK. Drivingrangen 
fungerar bra för de flesta men för det som spelar golf på elitnivå 
fungerar det inte att slå drivingrangebollar från en plastmatta 
utan man måste ha ett område där man kan träna med egna 
bollar i olika vindriktningar från gräs.

Föreslår därför att vi bygger ett träningshål för träning med 
egna bollar 170x20 m med en liten green på vardera kortsidan. 
Lämpligt ställe skulle kunna vara någonstans mellan 14:e hålet 
och 12:e hålet alternativt mellan 14:e och 6:e hålet. Tränings-
området ligger i och för sig långt ifrån klubbhuset men jag ser 
inte det som någon större nackdel. Anläggningsarbetet borde 
inte vara allt för kostsamt utan bör kunna göras med egen per-
sonal i kombination med ideella krafter (typ mig själv) och av 
elit/juniorer som är den gruppen som kommer använda området.

Förslagsvis anläggning under den kommande vintern, sådd i 
April så det kan börja användas sensommaren 2016.
Styrelsens svar:
Styrelsen delar åsikten att det vore bra med utökade möjlig-
heter att träna med egna bollar och då även att kunna slå lite 
längre slag. Vi har emellertid redan en stor anläggning och 
väldigt mycket att sköta. Även om det ”bara” är ett övningshål 
kostar det att anlägga med markbearbetning, sådd och gödning 
m.m. Exempelvis måste gräsytorna även kunna bevattnas under 
torrare perioder. Att sedan löpande sköta hålet drar också resur-
ser. Efter de senaste årens ombyggnader är vi ännu inte i fas 
med all skötsel och att komma ikapp med det befintliga måste 
prioriteras innan vi drar på oss ännu mer att sköta. Styrelsen är 
även tveksam till att placera ett övningshål någonstans ute på 
1-18. Träning bör ske på och vid befintliga träningsområden. Där 
kan det finnas möjligheter till enklare anläggningar för att möj-
liggöra längre slag med egna bollar, t.ex. mellan hål 20 och 22. 
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Val

Styrelse
Namn Vald år Mandattid Funktion
Stefan Lindvall 2014 ord 2 år Ordförande
Anna Lyon 2015 ord 2 år Vice Ordförande 
Lars Hansson 2014 ord 2 år Skattmästare 
Susanne Nidemar 2014 ord 2 år Klubb- o medlemskommitté
Martin Hammarberg 2014 ord 2 år Ordf. Junior- och Elitkommitté
Ola Svantesson 2015 ord 2 år Ordf. Marknadskommitté
Mats Molander 2015 ord 2 år Ordf. Bankommitté 
Bengt Malmberg 2015 ord 2 år Ordf. Tävlingskommitté
Åke Kjellkvist 2015 ord 2 år Ordf. Seniorkommitté

Revisorer
Per Larsson 2015 ord 1 år
Jonas Björklund 2015 ord 1 år
Inger Walle 2015 suppl 1 år

Stefan Lindvall ordförande, Anna Lyon vice ordförande, Lars Hansson skattmästare, Susanne Nidemar klubbkommittén, 
Martin Hammarberg elit och juniorkommittén, Ola Svantesson marknadskommittén, Mats Molander bankommittén,  
Bengt Malmberg tävlingskommittén, och Åke Kjellkvist seniorkommittén.

Att väljas
Ordförande på 2 år.
2 ordinarie ledamöter på 2 år.
2 ordinarie revisorer på 1 år.
1 revisorssuppleant på 1 år.
Valberedning (4 personer), varav en  
sammankallande

Styrelsen i Klubbhus AB:  
Stefan Lindvall ordförande, Anna Lyon och 
Lars Hansson.

Valberedning
Peter Erlandsson 2015 1 år  
sammankallande
Jesper Jelmteg  2015 1 år
Maria Waldau 2015 1 år
Jonas Wetterlöf 2015 1 år

Klubbmästare och pokalvinnare 2015
KM Herrar  Albin Bergström 
KM Damer  Caroline Jansson 
KM Flickor Kajsa Arwefjäll
KM Pojkar  David Lundberg
KM D35 Spelades ej
KM D50 Susanne Nidemar
KM D60 Spelades ej
KM H35 Stefan Strand
KM H45 Stefan Strand 
KM H55 Mats Eriksson 
KM H65 Göran Walle
KM H75 Ingemar Svensson
KM Match herrar  
Niclas Arwefjäll
KM Match damer  
Desirée Karlsson

KM Foursome herrar  
Lars Johansson/ 
Linus Nilsson
KM Foursome damer  
Spelades ej
Ljunghusenpokalen  
Tova Bramsved
Juniorpokalen Netto  
Erik Jelmteg
Juniorpokalen Brutto  
Samuel Lundberg
Skeppsklockan  
Stefan Karlsson
KM Puttning  
Rasmus Hjelm

Styrelsen har redan uppdragit åt bankommittén att överväga 
vilka förbättringar av träningsmöjligheterna som är lämpliga 
och att sedan genomföra dessa. 
Mot bakgrund av det sagda föreslår styrelsen att motionen 
avslås.

Omklädningsrum, Toaletter och Biljardbord – D50 genom 
Annika Henriksson

D-50 vill skicka tre motioner: 
1 Renovera damernas omklädningsrum så att det blir   
 fräschare. Minimum: kakla och gör något åt avloppslukten. 
2 Renovera toaletterna på 10:an. minimum: kakla, bygg en  
 städskrubb utanför toaletterna och byt ut vattenklosetterna. 
3 Biljardbord i klubbhuset för ökad trivsel.

Styrelsens svar:

Styrelsen yrkar avslag på motionen på det sätt den är utformad.
Styrelsen har dock inlett ett projekt med att planera för en 
renovering av såväl omklädningsrummen som toaletterna vid 
kiosken. Styrelsen har som ambition att i första hand prioritera 
att toaletterna vid kiosken renoveras inför golfsäsongen 2016.

Valberedningens förslag
Val av 3 ledamöter på 2 år.
Omval av Stefan Lindvall som ordförande på 2 år.
Omval av Lars Hansson på 2 år.
Omval av Martin Hammarberg 2 år.

Ordinarie revisorer.
Omval av Per Larsson och Jonas Björklund.
Omval av Inger Walle som suppleant.

Vidare föreslås att styrelsen minskar med en person. 
Som en följd av detta övergår Klubb- och medlems- 
kommittén i en projektorganisation.

Årsmöte 2016 11

Avsägelser
Susanne Nidemar har avböjt omval.
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Foto Staffan Andersson

Foto Staffan Andersson
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Foto Leif Gustavsson

Årsmöte 2016 13



Årsmöte 201614

Ekonomiskt utfall2014/2015
Intäkter

Årsmöte 201614

Ekonomi

Kostnader
Administration
Lönekostnader har i princip kunnat hållas enligt budget. På 
detta kostnadsställe ingår även markarrende med 229 tkr och 
vägavgifter med 120 tkr. Sammanlagt överskreds kostnaderna 
med 300 tkr jämfört med budget.

Överskridandet av budget var bland annat kostnader för 
uppgradering av IT och Telefonimiljö, nya ekonomisystem och vi 
räknar nu med att kunna ha minskade kostnader under nästa år 
då vi drar nytta av de nu nedlagda kostnaderna.

Medlems- och
skåpavgifter

Greenfee

Golfspel,
övriga intäkter

Sponsorintäker

Intäkter

Adm Personalkostn.

Drift Aministration

Personalkostn. Bana

Drift Bana

Kostnader

Övriga tävlingskostnader

Sponsorkostnader

Avskrivningar, räntekostnader

Fastigheter

Våra intäkter blev 14 820 tkr, jmf budget 13 528. I förhållande 
till 2014, en ökning med ca 1 200 tkr.

Greenfeeintäkterna nådde upp till de budgeterade 3 030 tkr 
trots en fortsatt nedgång i mängden företagsgolf, det var även i 
år maj månad som la grunden för ett gott greenfeeresultat. 

Under året har 354 tkr betalts i avgifter till Svenska Golf-
förbundet och Skånes Golfdistriktsförbund.

Fördelningen av klubbens intäkter framgår av diagrammet 
nedan.

Den av årsmötet beslutade ändringen att helt övergå till 
inträdesavgifter från en blandning av inträdesavgifter och lån 
medförde större intäkter för klubben. Dessa uppgick till 1 169 
tkr för de nya medlemmar som trädde in i klubben under året. 
Återbetalda lån uppgick till 260 tkr. En reaförlust gjordes vid 
försäljning av maskiner på 39 tkr. Maskinerna är ersatta med 
nya via köp.

Dessa intäkter och kostnader finns med i resultaträkningen 
och redovisas under eget kapital i balansräkningen.
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Banan
Kostnader för banans skötsel har varit något högre än budget. 
Säsongen har varit lång och krävt mer dressgods och gödning. 
Personalkostnader har överskridit budget på grund av att vi 
även i år haft många ombyggnader som krävt stora personella 
insatser för att växa samman och en lång säsong.

Kommittéer
Överskott för alla kommittéer inklusive sponsorer blev 154 tkr. 
Ökade kostnader inom juniorverksamheten då vårt juniorlag 
gick ända till final i JSM klubblag och en mindre kalkylerad 
förlust i Vellinge Open arrangemanget ligger till grund för dessa 
siffror.

Fastigheter
Kostnader för fastigheterna blev 1 924 tkr, vilket är över budget 
och detta beror på att reparationskostnaderna i Klubbhus AB 
blev högre än beräknat. Vi var tvungna att byta belysning i 
bagrum och träningslokal samt inleda ommålning av klubbhuset 
då vissa partier riskerade att börja ruttna. Vi drabbades även av 
två maskinhaverier i restaurangen avseende bl.a. ventilationen. 
En större reparation av taket på maskinhallen genomfördes 
också

Avskrivningar
Planenlig avskrivning har gjorts med 1 538 tkr vilket är enligt 
plan men något högre än budget. Ökningen beror på de många 
investeringarna vi gjort under de senaste åren i bananläggning-
arna. Detta kommer att stabiliseras under de närmaste åren.

Räntor
Räntenettot blev -17 tkr vilket fortsatt är en följd av den 
uppdelade debiteringen av årsavgiften i två delar. Eftersom vår 
likviditet var god i vintras löste vi lånet på 1 miljon per den siste 
januari 2015 och limiten på vår checkräkning sättes ner till 1 
miljon (3 miljoner) per den siste december 2014.
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Genomförda investeringar 2015, tkr.
Klubben
Maskiner och inventarier 1 879  Budget 1 499
Banombyggnader, skyltning 1 333 Budget 952  
(Upplösta mot donationer)
Summa 3 212 Budget 2 451
Fastigheter och administration
Kontorsutrymmen, GYM  430  Budget 444 
Range, Nät och Mattor 151 Budget 125
Summa 581 Budget 569
Nettosumma 3 793 Budget 3 020

Klubbens lönekostnader tkr
Administration 12-13 13-14 14-15
Fast anställda 1 148 1 202 1 034
Golfinstruktörer 43 44 44
Timanställda och Marshall 195 190 339
 1 386 1 436 1 417
Bana
Fast anställda 1 628 1 691 1 882
Säsongs- och timanställda 1 095 1 166 1 240
 2 723 2 857 3 122
Summa 4 109 4 293 4 539

Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets underskott om 1 091 177 kr, förlust 
vid avyttring av maskiner om 39 916 kr, inträdesavgifter om 
1 168 600 kr, vilket tillsammans ger ett överskott om 37 507 
kr förs till tidigare överskott.

Jämförelse intäkter/kostnader 2011-2015, budget 2016, tkr.

Intäkter Utfall 11 Utfall 12 Utfall 13 Utfall 14 Budg 15 Utfall 15 Budg 16
Medlems- och skåpavgifter 6165 6403 7002 7369 7766 7686 8005
Inträdesavgifter, skänkta lån o aktier 484 1080 654 441 0 1129 1040
Greenfee 3025 3060 2999 2975 2960 3014 3400
Drivingrange 318 380 371 395 358 386 380
Övriga intäkter 335 252 321 319 222 241 225
EK, JK 679 639 650 678 786 784 890
TK, SK 344 350 397 463 451 449 475
KMK jubileum 0 126 0 0 0 0 0
Sponsorintäkter 1482 1288 1088 999 980 1131 1255
Ränteintäkter 1 3 19 13 5 0 0
Summa 12 833 13 581 13 501 13 652 13 528 14 820 15 670

Kostnader Utfall 11 Utfall 12 Utfall 13 Utfall 14 Budg 15 Utfall 15 Budg 16
Adm Personalkostn. 2 006 2 049 2200 2193 2138 2159 2450
Drift Administration 913 1009 1109 1293 1074 1370 1050
Personalkostnader. Bana 3293 3523 3621 3639 3823 3923 4300
Drift Bana 1209 1099 1189 1511 1505 1629 1500
Fastigheter 1535 1652 1537 1593 1596 1924 1730
EK och JK 1192 1225 1136 1217 1291 1440 1335
TK, SK och KMK inkl jubileum 435 561 405 398 441 411 443
Sponsorkostnader 429 187 166 185 165 371 350
Avskrivningar 1232 952 1163 1320 1495 1538 1600
Räntekostnader 147 158 40 42 0 17 20
Summa kostnader 12 391 12 415 12 566 13 391 13 528 14 782 14 778
Årets resultat 442 1 166 935 261 0 38 892

Årsavgift senior kronor 5 500 5 750 5900 6100 6300 6300 6500

Budget 2015/2016

Intäkter/Kostnader
Även under det kommande året ser vi en del saker som 
kommer att påverka våra kostnader. Inledningsvis är det 
den förändring av sociala avgifter för ungdomar som sker 
från den 1 januari 2016. Detta blir en ökning av våra kost-
nader med ca 120 tkr. Som tidigare meddelats så utökar vi 
med en halvtid i receptionen för att stärka våra kontakter 
med våra gäster och samarbetspartners på olika företag 
vilket ger en ökad kostnad på ca 250 tkr.

För att intäkter och kostnader för verksamheten ska vara 
i balans för kommande verksamhetsår behövs 240 tkr i 
ökade intäkter. Styrelsens förslag är en höjning av årsav-
giften med 200 kr vilket ger 240 tkr i ökad intäkt för att 
driftsresultatet ska vara i balans. 

Löneökningar är även under 2016 ca 2%. Vi har reviderat 
vilka saker vi skall satsa på avseende gemensamma kost-
nader och på banan för att komma så nära en balans som 
möjligt.

Differensen mellan utfall 2014 och budget 2015 anges i 
tabellen nedan. Denna tabell anger utvecklingen av våra 
intäkter och kostnader under åren 2011 – 2014. Vi har nu 
även tagit med intäkter för inträdesavgifter.

Investeringar i bana
Investeringarna i banan fortsätter enligt plan, på en lägre 
nivå vilket tidigare aviserats. Se specifikation under Styrel-
sens förslag.
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2015-10-31 2014-10-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 1 2 273 054 2 431 965
Mark 158 333 158 333
Markanläggning 2 202 413 70 405
Bananläggningar 3 2 279 286 2 592 934
Bevattningsanläggning 4 143 676 234 388
Maskiner och inventarier 5 4 015 463 3 364 401

9 072 225 8 852 426
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 6 182 500 182 500
Fordran på Klubbhus AB 14 174 857 14 559 351

14 357 357 14 741 851

Summa anläggningstillgångar 23 429 582 23 594 277

Omsättningstillgångar
Lager mm 64 000 8 000
Pågående ombyggnad bana 78 826 402 509

142 826 410 509
Fordringar
Kortfristiga fordringar 519 528 566 685
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 380 874 166 030

900 402 732 715

Kassa och bank 14 349 1 250 476
Summa omsättningstillgångar 1 057 577 2 393 700

SUMMA TILLGÅNGAR 24 487 159 25 987 977

MEDLEMSKAPITAL OCH SKULDER 
Medlemskapital
Medlemsinlåning 7 14 802 355 15 061 930
Donationer från medlemmar 8 258 509 1 592 000

Balanserade överskott 6 689 588 6 428 417
Redovisat resultat 37 506 261 171

21 787 959 23 343 518
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 1 000 000
Kirr´s o Molanders juniorfonder 35 040 37 290

35 040 1 037 290
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 895 499 0
Leverantörsskulder 668 799 881 206
Övriga kortfristiga skulder 406 752 228 120
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 693 110 497 843

2 664 160 1 607 169

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 487 159 25 987 977

Ställda panter
Fastighetsinteckningar 2 000 000 2 000 000

Ansvarsförbindelser 0 0
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Noter till balansräkningen
Tillgångar och skulder för vilka värderingsprinciper ej framgår av nedanstående noter
har värderats i enlighet med god redovisningssed.

2015-10-31 2014-10-31
Not 1 - Byggnader

Anskaffningsvärde, ingående 4 825 310 4 825 310
Årets investering 0 0
Ackumulerade avskrivningar, ingående -2 393 345 -2 234 434
Årets avskrivningar -158 911 -158 911
Bokfört värde 2 273 054 2 431 965
Planenlig avskrivning: 4% på anskaffningsvärdet

Not 2 - Markanläggningar
Anskaffningsvärde, ingående 599 453 599 453
Årets investering 151 003 0
Ackumulerade avskrivningar, ingående -529 048 -517 768
Årets avskrivningar -18 995 -11 280
Bokfört värde 202 413 70 405
Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet

Not 3 - Bananläggningar
Anskaffningsvärde, ingående 4 589 555 3 553 061
Årets investering 0 1 036 494
Ackumulerade avskrivningar, ingående -1 996 621 -1 743 435
Årets avskrivningar -313 648 -253 186
Bokfört värde 2 279 286 2 592 934
Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet

Not 4 - Bevattningsanläggningen
Anskaffningsvärde, ingående 2 198 064 2 198 064
Årets investering 0 0
Ackumulerade avskrivningar, ingående -1 963 676 -1 872 962
Årets avskrivningar -90 712 -90 714
Bokfört värde 143 676 234 388
Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet

Not 5 - Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde, ingående 10 607 955 9 984 238
Årets investering 1 879 319 623 717
Försäljning/Utrangering -1 058 459 -45 000
Ackumulerade avskrivningar, ingående -7 243 554 -6 482 675
Försäljning/Utrangering, avskrivningar 841 271 45 000
Årets avskrivningar -1 011 068 -760 879
Bokfört värde 4 015 464 3 364 401
Planenlig avskrivning maskiner: 15%-20% på anskaffningsvärdet beroende på anskaffningsår
Planenlig avskrivning inventarier: 20% på anskaffningsvärdet 

Not 6 - Aktier i dotterbolag
Ljunghusens Klubbhus AB
Antal 365 365
Bokfört värde 182 500 182 500
Innehav i procent 76% 76%

Not 7 - Medlemsinlåning
Ingående balans 15 061 930 14 310 480
Ny inlåning under året 0 1 043 700
Återbetalda lån -259 575 -315 250
Eftergivna lån 0 23 000
Bokfört värde 14 802 355 15 061 930

Not 8 - Donationer
Ingående balans 1 592 000 1 592 000
Upplösta donationer under året -1 333 491
Donationer under året 0 0
Bokfört värde 258 509 1 592 000

Medlemsinlåningen består av medlemmars inlåning till Ljunghusens Golfklubb.
Ljunghusens Golfklubb är skyldigt 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.
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Resultaträkning med budget 2014/2015 samt budget 2015/2016

GEMENSAMMA VERKSAMHETEN

Intäkter Budget 15 Utfall 15 Budget 16
Medlems-, skåps- o köavgifter 8 038 500 8 040 637 8 380 000
Inträdesavgifter 0 1 168 600 1 040 000
Avgifter SGF, Svensk Golf o SkGDF -342 000 -354 953 -375 000
Greenfee, spelrättsavgifter 3 030 000 3 014 216 3 400 000
Range, Kom. bidrag, övr. int. 580 000 626 972 605 000
Summa intäkter 11 306 500 12 495 472 13 050 000

Kostnader administrationen, arrenden m.m.
Personalkostnader 2 138 000 2 159 390 2 450 000
Arrenden, vägavgifter och Range 425 000 458 691 450 000
Övriga gemensamma kostnader 649 500 911 820 600 000
Summa kostnader adm. 3 212 500 3 529 901 3 500 000

Kostnader banan
Personalkostnader 3 823 000 3 923 093 4 300 000
Övriga kostnader 1 505 000 1 628 648 1 500 000
Summa kostnader banan 5 328 000 5 551 742 5 800 000

Kostnader klubbhuset
Övriga fastighetskostnader 271 000 305 118 280 000
Hyra till Klubbhus AB, verksamh.bidr. 1 325 000 1 618 910 1 450 000
Summa kostnader klubbhuset 1 596 000 1 924 028 1 730 000

Räntenetto 5 000 -17 419 -20 000

Avskrivningar, se noter 1 495 000 1 538 106 1 600 000                                       
UTFALL GEMENSAM VERKSAMHET -320 000 -65 724 400 000

KOMMITTÉVERKSAMHETEN

Elit- och Juniorkomittén Budget 15 Utfall 15 Budget 16
Intäkter 786 000 783 759 890 000
Kostnader 1 291 000 1 439 531 1 335 000
Kommitténs resultat -505 000 -655 772 -445 000

Tävlingskommittén
Intäkter 296 000 285 065 295 000
Kostnader 194 000 179 600 185 000
 = Kommitténs resultat 102 000 105 466 110 000

Årsmöte 201618
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Seniorkommittén Budget 15 Utfall 15 Budget 16
Intäkter - Startavgifter 155 000 164 345 180 000
Kostnader - Tävlingsarrangemang 193 000 173 621 180 000
 = Kommitténs resultat -38 000 -9 276 0

Klubb- och medlemskommittén
Intäkter 0 0 0
Kostnader 54 000 57 445 78 000
 = Kommitténs resultat -54 000 -57 445 -78 000

Marknadskommittén
Intäkter 980 000 1 130 700 1 255 000
Kostnader 165 000 370 526 350 000
 = Kommitténs resultat 815 000 760 174 905 000

UTFALL KOMMITTÉVERKSAMHET 320 000 143 147 492 000
UTFALL GEMENSAM VERKSAMHET -320 000 -65 724 400 000
RESULTAT FÖR VERKSAMHETEN 0 77 423 892 000

ÅTERSKÄNKTA LÅN, AKTIER 0 0 0
REAFÖRLUST MASKINFÖRSÄLJNING 0 -39 916 0

REDOVISAT RESULTAT 0 37 507 892 000

Ljunghusen i december 2015

Stefan Lindvall       Anna Lyon         Lars Hansson        Åke Kjellkvist     Bengt Malmberg

Martin Hammarberg        Mats Molander          Ola Svantesson            Susanne Nidemar           

Vår revisionsberättelse beträffande ovanstående balansräkning, notförteckning 
samt resultaträkning har avgivits i december 2015

Per Larsson                                                                     Jonas Björklund
Auktoriserad revisor VisionREvision AB
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LJUNGHUSENS KLUBBHUS AB Årsredovisning 2014/2015
Org. Nr. 556095-5634
KALLELSE
Aktieägarna i Ljunghusens Klubbhus AB kallas härmed till årsstämma lördagen den 30 januari 2016 kl 10.45

Föredragningslista:
1 Val av ordförande vid årsstämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordningen.
4 Val av protokolljusterare.
5 Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6 Föredragning av årsredovisningen.
7 Föredragning av revisionsberättelsen.
8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.
9 Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
13 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant.

Nuvarande styrelse: Stefan Lindvall, Anna Lyon, Lars Hansson
Revisor och revisorssuppleant valdes på ett år 2015-01-31
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 2014/2015
Styrelsen och verkställande direktören för Ljunghusens Klubbhus AB får härmed avgiva följande 
årsredovisning för tiden 2014-11-01 - 2015-10-31

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden per 2015-10-31
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 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

Rörelsens intäkter 1 824 034 1 457 218 1 463 634 1 732 460
Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0
Balansomslutning 14 557 443 14 895 053 15 035 340 15 402 261
Eget kapital 240 696 240 696 240 696 240 696
Soliditet 1,7% 1,6% 1,6% 1,6%
Medelantal anställda 0 0 0 0
Löner och andra ersättningar 0 0 0 0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 0
Årets resultat 0
Summa kronor 0

Följaktligen finns inga vinstmedel att disponera för bolagsstämman.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning med tillhörande notanteckningar.
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Resultaträkning Not 2014/2015 2013/2014

Hyresintäkter 1 824 034 1 457 218
Övriga intäkter 19 410

1 824 034 1 476 628
Uppvärmning, el och vatten -279 264 -278 918
Reparation, underhåll och städ -666 459 -470 895
Övriga driftskostnader -252 212 -150 143
Avskrivningar enligt plan 3 -624 334 -576 690

Rörelsens kostnader -1 822 269 -1 476 646

Rörelseresultat 1 765 -18

Ränteintäkter -1 765 43
Räntekostnader 0 0

Resultat efter finansiella poster 0 25

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 0 25

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2015-10-31 2014-10-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad, markanläggning och mark 4 13 615 657 14 029 130
Pågående om- och tillbyggnad 0 0
Inventarier 5 751 415 578 670

14 367 072 14 607 800
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar 284 567 260 187

284 567 260 187

Kassa, bank 13 408 49 051

Summa tillgångar 14 665 047 14 917 038

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 480 aktier 240 000 240 000
Reservfond 696 696
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 0 0
Årets redovisade resultat 0 0

240 696 240 696
Långfristiga skulder
Skuld till Ljunghusens Golfklubb 14 174 857 14 559 351

14 174 857 14 559 351
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 219 203 56 801
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 291 60 190

249 494 116 991

Summa eget kapital och skulder 14 665 047 14 917 038

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 1 400 000 1 400 000
Ansvarsförbindelser 0 0



Notanteckningar
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper Not 5  Inventarier och markinven. 2014/2015 2013/2014
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen med Ingående anskaffningsvärde 1 960 880 1 608 327
beaktande av Bokföringsnämndens allmänna råd. Investering under året 306 509 352 553
Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar 0 0
respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Utgående ack. anskaffningsvärden 2 267 389 1 960 880

Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -1 382 210 -1 238 749
Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar 0 0
med olika procentsatser enligt följande: Årets avskrivningar -133 764 -143 461
Byggnader 2-4% Utgående ack. avskrivningar -1 515 974 -1 382 210
Markanläggningar 5%
Markinventarier 5% Utgående planenligt restvärde 751 415 578 670
Inventarier 20%

Ljunghusen 2015-12-07
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt. Stefan Lindvall Anna Lyon

Ordförande
Not 2  Medelantalet anställda 2014/2015 2013/2014
Antal anställda 0 0
Några löner och andra ersättningar till Lars Hansson
verkställande direktören och styrelsen har inte utgått. 

Not 3 Avskrivningar
Byggnader -411 254 -364 509
Studio -40 312 -40 312
Markanläggningar -39 004 -39 005 Magnus Jivén
Inventarier och markinventarier -133 764 -132 864 VD

-624 334 -576 690
Min revisionsberättelse har avgivits 2015-12-07

Not 4  Byggnad, markanläggning och mark

Byggnader
Ingående anskaffningsvärde 18 141 367 18 141 367 Per Larsson
Investering under året 77 097 0 Auktoriserad revisor VisionREvision AB
Utgående ack. anskaffningsvärden 18 218 464 18 141 367

Ingående avskrivningar -4 504 492 -4 110 268
Årets avskrivningar -451 566 -394 224
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 956 058 -4 504 492

Utgående planenligt restvärde 13 262 406 13 636 875 Förslag till val av antal styrelseledamöter

Taxeringsvärde byggnader Saknas Saknas 3 stycken ledamöter

Mark och markanläggning Förslag till val av styrelse Vald Förslag
Ingående anskaffningsvärde 806 670 806 670 Stefan Lindvall 2013 Omval
Investering under året 0 0 Anna Lyon 2015 Omval
Utgående ack. anskaffningsvärden 806 670 806 670 Lars Hansson 2015 Omval

Ingående avskrivningar -414 415 -375 410
Årets avskrivningar -39 004 -39 005
Utgående ackumulerade avskrivningar -453 419 -414 415

Utgående planenligt restvärde 353 251 392 255 Val revisor och suppleant

Taxeringsvärde mark Saknas Saknas Per Larsson 2013 Omval
Planenligt restvärde på byggnad, 13 615 657 14 029 130 Hans-Åke Angtoft revisorssuppleant 2013 Omval
markanläggning och mark
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Höllviken
Falsterbovägen 40
Telefon 040-45 92 60
handelsbanken.se/hollviken

Vi uppskattar den långa 
och goda relationen med 
Ljunghusens Golfklubb. 
Därför har vi sponsrat 
klubben i många år.

När du söker ett komplett 
utbud av tjänster och ett 
personligt engagemang.

Välkommen!
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