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Kallelse 
Årsmöte 2021 i Ljunghusens Golfklubb. 
Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. 
Plats och tid kommer pga. pandemin att bestämmas senare – kallelse kommer separat under 2021. 
 

Tidsplan årsmötesdagen 
Program och tidsplan kommer i den separata kallelsen. 
 

Föredragningslista – Årsmöte i Ljunghusens Golfklubb 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 

som jämte ordföranden ska justera 
mötesprotokollet. 

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: 

o Medlemsavgifter, övriga avgifter, 
inträdesavgifter för det kommande 
verksamhetsåret. 

o Verksamhetsplan för det kommande 
verksamhetsåret. 

o 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. 
14. Val av: 

o Fyra (4) övriga ledamöter i styrelsen för en 
tid av två (2) år. 

o två (2) ordinarie revisorer jämte en (1) 
revisorssuppleant för en tid av ett (1) år; 

o 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. 
 

Föredragningslista – Bolagsstämma i Ljunghusens 
Klubbhus AB 
 
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: Mats Molander, Anders 
Kjellin, Jonas Björklund 
Revisor valdes 2019-01-26  
Nuvarande revisor: Ernst & Young AB med 
huvudrevisor Fredrik Borg 

14. Annat ärende som ankommer på årsstämman 
enligt aktiebolagen eller som i behörig ordning 
hänskjuts till årsstämman. 

15. Årsstämman avslutas. 
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Styrelsen förvaltningsberättelse 
I bilaga 1 finns de formella verksamhetsberättelserna för Ljunghusens Golfklubb, bilaga 1a, samt 
Ljunghusens Klubbhus AB, bilaga 1b.  

I detta huvuddokument beskriver vi hela den sammanhållande verksamheten som bedrivs på 
Ljunghusens Golfklubb. 

 

Styrelsens sammansättning 
Mats Molander (ordförande), Anders Kjellin (vice ordförande samt sekreterare), Jonas Björklund 
(skattmästare), Lars Hansson, Heidi Hardenberger, Robert Lundgren, Tobias Ljungberg, Maud 
Meyersson och Pia Ramel.  

Corona 
När Coronapandemin bröt ut i mitten av mars såg vi med stor oro på hur detta skulle kunna påverka 
oss som golfklubb. Skulle det komma restriktioner att behöva stänga klubbhuset, stänga banan etc.? 
Vilka konsekvenser skulle det få för klubben rent ekonomiskt? Ett beslut som togs var att tills vidare 
stoppa alla planerade investeringar. Omgående såg vi en stor ökning av spel från våra medlemmar 
samtidigt som våra greenfeegäster uteblev fram till sommaren då restriktionerna började lätta. Om vi 
summerar året lyckades vi till slut öka våra greenfeeintäkter med 14% jämfört med föregående år. Vår 
bana har genomgått en tuff prövning vilket har lett till ökat underhåll och ökade kostnader. 

Vi tror att under 2021 kommer vi fortsatt ha ett stort intresse för att spela golf på vår anläggning vilket 
kommer att vara positivt för oss. 

Årsredovisning 
 
Medlemsstatistik 

 

Antalet medlemmar ökade framför allt i början av året då många aktiverade sina medlemskap när 
Coronapandemin slog till. Vi hamnade i ett läge där vi var tvungna att stoppa omvandlingen från 
passivt till aktivt medlemskap. 

Fastigheter 
Ljunghusens Golfklubb äger fastigheten Ljunghusen 11:91 som är den fastighet där maskinhallen och 
studion är belägna. Ljunghusens Golfklubb är största aktieägare (77%) i Ljunghusens Klubbhus AB, som 
äger fastigheten Ljunghusen 11:2, där klubbhus och parkeringsplats är belägna. 

Medlemsstatistik 2017-10-31 +/- 2018-10-31 +/- 2019-10-31 +/- 2020-10-31 +/-
Aktiv 999 27 1006 7 1012 6 1020 8
Aktiv Ungdom (22-30 år) 109 13 107 -2 112 5 117 5
Aktiv Junior (0-21 år) 161 8 169 8 180 11 182 2
Aktiv Vardag 128 -10 119 -9 122 3 128 6
Summa aktiva m spelrätt 1397 38 1401 4 1426 25 1447 21
Non resident 54 4 53 -1 58 5 54 -4
Ungdomspecial 64 -2 56 -8 52 -4 55 3
Heders 4 0 4 0 4 0 4 0
Passiva 358 -2 386 28 409 23 415 6
Klubbhus 30 -5 34 4 35 1 35 0
Provmedlem junior 29 -10 18 -11 14 -4 14 0
Övningskort 36+ 130 34 73 -57 72 -1 72 0
SUMMA 2066 57 2025 -41 2070 45 2096 26
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Information 
All information om vår verksamhet till våra medlemmar och gäster kommuniceras via hemsida och e-
postutskick. Under året har 15 nyhetsbrev skickats till medlemmarna. Majoriteten av alla utskick har 
skett under perioden oktober-juli och under hela året publiceras nyhetsartiklar på hemsidan. 

Proverksamhet/Shop 
Niclas Arwefjäll har under året varit ansvarig för klubbens träningsverksamhet tillsammans med sina 
assisterande tränare Gustav Ågren, Marcus Westerberg, Anjelika Hammar och Ebba Björnberg. Niclas 
även drivit shopen med god service och ett bra och brett utbud. 

Restaurang 
Linda Norell och Niklas Nerman med personal driver för 20:e året vår fantastiska restaurang. Trots ett 
år utan stora fester, medlemskvällar, temakvällar och catering har vår upplevelse i restaurangen 
fortsatt att vara mycket fin. Restaurangen har också navigerat på ett ypperligt sätt i linje med alla 
ändringar och utfärdade rekommendationer från myndigheterna under året. Vårt avtal med 
restaurangen gäller även för 2021. En förlängning kommer att diskuteras mellan parterna under 
kommande verksamhetsår. 

Anställda 
Vi har för närvarande 8 helårsanställda (6 på banan och 2 på kansliet). 

Bengt Malmberg avled mycket tragiskt och hastigt under hösten. Bengt jobbade under många år i vårt 
kansli och var även tävlingskommitténs ordförande. Vi saknar Bengt mycket. 

Kansli/Reception 
Ansvarig för detta är klubbchef Magnus Jivén. Under året har Katarina Evander, Carina Johansson, 
Marianne Olsson, Bengt Malmberg, Ebba Björnberg och Linn Åsemo varit anställda. 

Året på kansliet har även detta kännetecknats av ökad mängd spel på vår bana, mer bokningar och 
ombokningar samt utökad service till medlemmar och gäster. 

Bana 
Ansvarig för denna verksamhet är banchef Simon Månsson. Övriga helårsanställda är Henrik Hansson, 
Fredrik Goa, Martin Jernberg, Mark Larsson samt Stevie-Jon Hood. Säsongsanställda har varit Peter 
Landgren, Fabian Ramel, Linus Åbom, Jakob Svantesson. Under året har Martin och Stevie-Jon 
nyanställts. 

Året på banan har påverkats av det stora intresset att spela golf. Detta har bl.a. medfört större slitage. 
Vi har tagit vår nya bevattningsanläggning på hålen 1-18 i bruk, allt fungerar nu mycket bra efter några 
mindre inkörningsproblem under våren. 

Miljö 
Vi har under året fokuserat på att utveckla vår biodling samt att genomföra rundvandringar i vår natur 
på banan. Nästa år skall vi fokusera på vår re-certifiering av GEO som ligger i fas för uppdatering. 
Klubben arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor som vi på ett eller annat sätt kan påverka. 

Tidbokning 
Vi har även i år haft tidbokning mellan den 13 mars och den 1 november dagligen mellan 9-16. Övrig 
tid har vi bollränna. Vi har periodvis under året haft 160-220% högre beläggning än normalt beroende 
på den pågående Coronapandemin. 

Kommittéerna 
Ingen ändring av antalet kommittéer. Deras verksamhet finns beskriven i de kommande avsnitten från 
sidan 14. 
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Leasing 
Vi har även under 2020 leasat delar av våra nya maskiner på banan. Återstående att betala för de 
leasade maskinerna är 3 726 tkr och årets betalda belopp är 1 266 tkr. För mer information om leasing 
se not 10 i årsredovisningen för Ljunghusens Golfklubb. 

Medlemslån 
Under året har vi utbetalt lån för 185 tkr och medlemmar har skänkt lån för 28 tkr och nu är skulden 
11 486 tkr. Styrelsens ambition är fortsatt att hitta rätt balans mellan alla våra medlemmar dvs. att 
medlemmar med lån efterskänker dessa och på så sätt stöttar klubben. Detta kommer att ge större 
utrymme för framtida projekt och investeringar. 

Ekonomiskt utfall 
Vi gör i år ett positivt resultat på 441 tkr. Drar vi av arvet från Peter Beckman som är dedikerat till vår 
juniorverksamhet, får vi ett resultat på -30 tkr att jämföra med vår budget som var satt till 53 tkr. 

Tack 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla anställda och andra som bidragit till verksamheten under 
det gångna verksamhetsåret. Detta gäller inte minst de medlemmar som har gjort stora ideella 
insatser i kommittéer och motsvarande. Detta uppskattas och värdesätts mycket – ett stort tack för 
detta! 

Flerårsöversikt 
Denna finns i årsredovisningen för Ljunghusens Golfklubb i bilaga 1a. Enligt revisorns instruktion har vi 
inte med något soliditetsmått inklusive leasing i den flerårsöversikten. 
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Kassaflödesanalys för Ljunghusens Golfklubb 
 

 

 

  

Den löpande verksamheten Utf 2020-10-31 Utf 2019-10-31

Årets resultat 440 778 2 132 840

Poster som inte ingår i kassaflödet
   Donationer -765 865 -5 501 533
   Skänkta/kvittade/avskrivna lån -52 900 -495 400
   Övrigt (rea resultat etc) -91 424 30 300
   Avskrivningar 1 410 639 1 403 568

Kassaflöde från den löpande verksamheten,
före förändring av rörelsekapitalet 941 228 -2 430 225

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
   Ökning (-) / minskning (+) lager 37 105 -9 958
   Ökning (-) / minskning (+) fordringar 179 557 -47 312
   Ökning (+) / minskning (-) kortfr. skulder -1 082 687 396 239

Kassaflöde från den löpande verksamheten 75 203 -2 091 256

Investeringsverksamheten
   Investering i byggnader 0 -58 063
   Investering i bananläggning 0 -1 226 224
   Investering i bevattningsanläggning -2 300 000 -210 000
   Investering i maskiner -839 067 -40 000
   Försäljning 137 563 0
   Pågående projekt 1 958 000 -697 554
   Amortering fordran på Klubbhus AB 40 140 413 244

-1 003 364 -1 818 597

Finansieringsverksamheten
   Återbetalning medlemslån -185 250 -231 250
   Amortering checkkredit 0 -977 252
   Ökning juniorfonder -11 000 42 350
   Donation 765 865 5 501 533

569 615 4 335 381

Årets kassaflöde -358 546 425 528

Kassa och bank vid verksamhetsårets ingång 431 908 6 380

Årets kassaflöde -358 546  425 528

Kassa och bank vid verksamhetsårets utgång 73 362 431 908

Kassa och bank vid verk utg - Verkligt 73 362 431 908
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Resultaträkning 2020 
Intäkter 
Medlemmar 
Antalet nya medlemmar blev ganska precis som planerat, det som sticker ut är antalet medlemmar 
som bytt från passivt till aktivt medlemskap under året. Det blev ett stort intresse att aktivera sitt 
medlemskap då pandemin gav mer tid till golfspel.  

Greenfee 
Från en mycket trög start i början på året till rekordsiffror i september överträffades budgeten på 
greenfee med 14% för helåret. Att notera är att vi inte hade några intäkter på företagsgolf under 2020. 

Övrigt 
Rangen har under året nyttjats mycket väl vilket gjort att vi fått klart större intäkter än planerat. Vi har 
även sålt vår gamla buss som gav ett positivt resultat. 

Kommittéer 
Dessa har haft ett besvärligt år med nästan ingen verksamhet i form av tävlingar under första delen av 
året. Från sommaren och framåt överlappades detta med en massa tävlingar och aktiviteter. Under 
året har vi glädjande fått in största delen av våra planerade sponsorintäkter. 

Donationer och gåvor. 
Vi har även under detta år haft glädjen att få in gåvor och ett arv. Arvet har inte utnyttjats och skall 
komma juniorverksamheten till del under kommande år. Gåvorna var till största del riktade till vår nya 
bollautomat och robot vilken varit ett mycket bra och välkommet tillskott på rangen. 
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Utfall 2020 samt budget 2021  
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Kostnader 
Administration 
Kostnaderna är högre än budget, detta då personalen jobbat mer för att hinna med det ökade spelet 
och aktiviteten på klubben. Ökade kostnader för fler bollar på rangen och trycksaker som t.ex. 
scorekort. 

Bana 
Skötselkostnader för banan är högre än beräknat med 200 tkr. Detta beror på större slitage vilket har 
inneburit mer användning av bl.a. gödning och dressgods vilket i sin tur har inneburit att mängden 
klippning och bränslekostnader har ökat, banpersonalen har då också varit tvungna att arbeta mer. Vi 
har kostnadsfört en stor post på bevattningsanläggningen om 634 tkr. Våra leasingkostnader på banan 
blev 319 tkr högre än budgeterat. Trots att vi fick ett bidrag från staten avseende sänkning av 
arbetsgivaravgifter så har vi en ökning av kostnaderna under året i jämförelse med budget. 

Fastighet 
Kostnadsposten som sticker ut är städkostnader som har ökat med nästan 100 tkr. En ökad 
besöksfrekvens på klubben från medlemmar och gäster har under året krävt mer städning av 
klubbhuset.  

Avskrivningar 
Utfall enligt plan på 1 410 tkr. 

Årets resultat 
Positivt resultat på 441 tkr. 

 
 

Balansräkning 2020 
Balansräkningar för respektive bolag återfinner ni i Bilaga 1a och 1b med tillhörande noter. 

Tillgångar 
De investeringar som skett under året är till största delen i vår bevattningsanläggning. Under året är    
2 300 tkr bokförd såsom tillgång. Denna var beräknad till 2 200 tkr under tillgång i föregående bokslut 
men efter att vi kompletterat med bl.a. en ny grundvattenpump på hål 10 så blev detta 2 300 tkr. 

Övriga investeringar under året uppgår till 802 tkr vilket hänförs till ny bollautomat med tillhörande 
hus, ny bollplockningsrobot till rangen samt brandsäkring av våra fastigheter. Brandsäkringen krävdes 
av räddningstjänsten då reglerna inom detta område skärpts kraftigt. Detta berör vår hantering av gas i 
och runt klubbhuset samt diesel och bensin i maskinhallsområdet. 

Skulder 
Vi har under året återbetalt medlemslån på totalt 185 tkr samt fått några lån skänkta till klubben på 
totalt 53 tkr. Detta gör att vår skuld nu minskat med 238 tkr och totalt är 11 486 tkr. 

Bolagets skulder 
Några nya lån är inte tagna i Ljunghusens Klubbhus AB med anledning av ovissheten hur Corona 
pandemin skulle påverka vår verksamhet. Planerade investeringar beslutades att skjutas fram tills 
vidare. Vi har amorterat ytterligare 100 tkr på lånet i bolaget och skulden uppgår nu till 700 tkr. 
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Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2021 
Inledning 
Vi ser att intresset för vår klubb och banan kommer att vara stort även den första tiden av 2021 då 
pandemin fortsätter och antalet spelade ronder kommer att vara på en hög nivå. 

Vårt största och viktigaste arbete är att förbättra kvaliteten på banan så den klarar av den stora 
mängden spel som vi förväntar oss under 2021. 

Golfbanan 
Alla delar på banan skall förbättras, några av dessa är: 

• Greener – jämnare och fastare greener med hjälp av luftning och mer dressning. 
• Tees – jämnare tees genom mer dressning och luftning.  
• Fairway – fortsatt luftning och dressning för att jämna till alla ytor. 
• Foregreener – dressas och luftas för att bli fastare och jämnare. 
• Gångar – dressas, gödslas och vattnas för att vara jämna och behagliga att gå på. 

Golfspelaren och golfspelet 
Vi kommer under 2021 driva juniorträning och seniorträning i egen regi. Där kommer vi att fokusera på 
spelutveckling, spelstrategi och trevlig gemenskap. 

Klubblivet 
Beroende på vad Coronapandemin lämnar för utrymme för aktiviteter så kommer vi att arrangera 
After Work, klubbkvällar och aktiviteter under säsongen. 

Framtida projekt 
Tillsammans med vår banarkitekt kommer en plan att presenteras med fokus på hålen 19-27 och våra 
träningsområden. Planen skall diskuteras och förankras i möjliga mötesformer med våra medlemmar 
under året. Ambitionen är att implementera projektet från 2022 och framåt. 

Vi ser att vi har stora projekt och investeringar framför oss som exempelvis en ny 
bevattningsanläggning på hålen 19-27 (ca 3 000 tkr), renovering av hålen 19-27 (ca 2 500 tkr), 
renovering och ombyggnad av maskinhallsområdet (minst 5 000 tkr), förhoppningsvis inköp av mark på 
hålen 19-27 etc. Dessa projekt detaljeras just nu och kommer att diskuteras med våra medlemmar i 
möjliga mötesformer under 2021. 

Finansierings- och långtidsplan 
Utifrån de framtida projekt som beslutas under 2021/2022 kommer en finansierings- och långtidsplan 
att presenteras. 

 

Styrelsens förslag till budget 2021 
Budget 
Den föreslagna budgeten för 2021 finns i avsnittet Resultaträkning ovan. 

Årsavgifter 
Styrelsen föreslår en höjning med 300 kr för aktiv medlem (övriga kategorier se tabell nedan) för att 
täcka löneökningar och andra allmänna kostnadsökningar. Styrelsen vill också möjliggöra ytterligare 
insatser för att höja kvaliteten på banan. 
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Fondering 
Styrelsen föreslår även en fondering med 600 tkr som presenteras i budgeten för 2021 – denna skall 
öronmärkas och användas till framtida investeringar i vår bana och anläggningar. För fullbetalande 
senior är fonderingen 500 kr och procentuellt lika för övriga kategorier. Våra juniorer och passiva är 
exkluderade i detta förslag.  

Frågan kring höjda avgifter/fondering aktualiserades tydligt på vårt årsmöte 2020. För att klubben skall 
ha möjlighet att förverkliga framtida projekt och större investeringar är behovet stort att alla våra 
medlemmar bidrar till detta.  

Inträdesavgifter 
Förslaget är att höja inträdesavgiften för senior från 28 000 kr till 30 000 kr, för ungdomar (rabatterad) 
från 10 500 kr till 11 250 kr.  
Coronapandemin har gjort att få medlemmar lämnar klubben i år. Prognosen ligger på ett intag om ca 
20 nya seniormedlemmar vilket tyvärr minskar våra intäkter för 2021. 

 

 

Greenfee 
Greenfeebudget ökas till 3 000 tkr, då vi ser ett fortsatt stort intresse i att spela på vår bana. 

Resultat 
Vi räknar med ett positivt resultat även 2021. 

Investeringar 
I klubbhuset kommer vi enligt tidigare beslut att investera i: 

• Restaurang möbler, ca 500 tkr 
• Kyl och frys i restaurang, ca 180 tkr 
• Damernas omklädningsrum, ca 450 tkr 

Vår maskinpark förnyas kontinuerligt genom utbyte av äldre maskiner: en större traktor, två 
transportfordon och vi kompletterar med en större luftare vilket kommer att förbättra kvaliteten på 
vår bana. Dessa maskiner leasas och har ett leasingvärde på ca 1 500 tkr. 

Motioner 
Det har inkommit inte mindre än ca 50 motioner från 7 motionärer.  
Dessa finns i Bilaga 2 där även styrelsens svar finns anslagna. 
  

Föreslagna avgifter 2021
Årsavgifter Nuvarande Förslag Fondering Totalt 2021 Inträdesavgifter NuvarandeFörslag
Aktiv Senior 31-99 år 7 900 8 200 500 8 700 Ny senior 28 000 30 000
Ungdom 22-30 år 3 500 3 600 200 3 800 Ny ungdom 10 500 11 250
Ungdom special 1 650 1 700 100 1 800
Vardags senior 31-99 år 6 100 6 300 400 6 700
Junior 0-21 år 2 800 2 900 0 2 900
Non Resident 2 900 3 000 200 3 200
Passiv 800 900 0 900

Bagskåp Påminnelseavgifter
Klädskåp 600 650 Senior vid betalning efter 28/2 300 300
Bagskåp stort under 950 1 000 Senior vid betalning efter 31/3 600 600
Bakskåp stort under med el 1 050 1 100 Junior o Passiv efter 28/2 100 100
Bagskåp under 850 900 Junior o Passiv efter 31/3 200 200
Bagskåp över 600 650
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Kommittérapporter 
Nedan följer information om de olika kommittéerna och deras planerade aktiviteter för 2021. 
 

Junior och Elitkommittén 
Marlene Björnström, Jeanette Carlström, Johan 
Timelin, David Lundberg, Daniel Ljungberg, 
Claes Ericsson, Stefan Hansson, John Björksten 
och Tobias Ljungberg (ordförande).  

Corona, corona, corona. Nu var det sagt. 
Säsongen blev en utmaning med inställda 
tävlingar, restriktioner (som egentligen inte 
rörde juniorerna) och högt tryck på banan för 
alla medlemmar. Eftersom, i stort sett, alla 
aktiviteter utanför klubben ställdes in fick vi 
arrangera aktiviteter för våra egna juniorer på 
hemmaplan, vilket, så här i efterhand, jag 
måste säga att vi löste väldigt bra, med stor 
hjälp av föräldrar, tränare och klubben. Jag tror 
aldrig vår klubb har varit så aktiv med 
arrangemang för våra juniorer och elit som i år. 
Stort tack till alla som gjorde detta möjligt!  

Vi förde diskussioner med tre andra klubbar 
(Barsebäck, Flommen och Kristianstad) om att 
starta ett utbyte sinsemellan. Arbetsnamnet 
blev ”Corona Cup”. Tanken vara att klubbarna 
skulle mötas i en serie med tolv elitspelare 
(brutto) och 12 spelare som spelade med 
handicap. Dessa spelade slagspel, tillsammans 
med spelare från en av de andra klubbarna, 
och sedan räknades resultaten i en serietabell 
där poäng delades ut. Vi ledde länge och väl 
men fick se oss slagna av Barsebäck, som tog 
hem den första inskriptionen i vandringspriset. 
Detta samarbete är tänkta att fortsätta 
framöver och vi jobbar för fullt med hur vi ska 
kunna utveckla idén.  

Vi försökte också att arrangera veckotävlingar 
via Golf Gamebook bara för att hålla igång våra 
juniorer. Bästa score, brutto och netto, varje 
vecka vann ett dussin bollar.  

Elit  
Lag-SM ställdes in, vilket brukar vara den 
naturliga samlingspunkten för våra elitspelare. 
När våra collegespelare började dyka upp 
hemma tog vi snabbt ett beslut att erbjuda 
dessa att vara med på Team Ljunghusens 
träningar. Dessa träningar utökades också i tid 

genom att vi började tidigare med vårt 
”sommarschema”. Corona har också påverkat 
våra landslagspelare genom att EM har 
flyttats/ställts in och man har dragit ner på 
samlingar.  

Några av våra elitspelare har kunnat spela SGT 
och på så sätt kunnat hålla igång. Rasmus 
Hjelm och Gustav Salander klarade kortet till 
nästa års Moregolf Mastercard Tour. Stort 
grattis!  

Breddverksamhet  
Ljunghusen är först och främst en familjeklubb. 
Vi är en av få klubbar som har förmånen att 
kunna arbeta med elitsatsning parallellt med 
breddverksamheten. Det är med hjälp av vår 
breddverksamhet vi får möjlighet att utveckla 
elitspelare. Vi har ca 240 spelare som tränar 
regelbundet hos oss, till detta kommer sedan 
Sommarskolan med ca 150 juniorer.   

Tävlingsverksamhet för bredden  
När säsongen drog igång blev det mer fokus på 
att få igång juniorelit-tävlingarna, vilket 
innebar att breddgruppen fortfarande hade 
svårt att få igång sin tävlingsverksamhet.   

Vi hade Corona Cup och sedan drog vi igång 
lagtävlingen Sydvästslaget där Bokskogen, 
Falsterbo, Flommen och Ljunghusen är 
representerade. Värdskapet går runt under 
sommaren med således fyra tävlingstillfällen. I 
år vann Falsterbo.  

Matchligan drog igång i en modifierad form. 
Fyra lag från Ljunghusen deltog i Matchligan 
för juniorer max 15 år gamla. Två lag tog sig 
ända till semifinal. Bra kämpat!  

Tisdagsmästaren har spelats 7 tisdagar under 
sommarlovet. Vi har i totalt haft 44 juniorer 
som varit med och tävlat. Kul att se att många 
yngre killar och tjejer har varit med. Tack alla 
föräldrar som ställt upp som tävlingsledare. 
Vinnare: A) Maximilian Björnström, B) Gustav 
Holmberg- Lendrop, C) Ebba Skog Ismunden, D) 
Ted Holmberg-Lendrop. Fem(!) flitpris delades 
ut.  
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Restaurangens pris delades ut till Ebba Skog 
Ismunden och Erik Ljungberg. Tack Linda och 
Niklas för att ni ställer upp med detta.  

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 
Andrea Lindal, Flommen.  

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

Rookietouren  
Touren spelas parallellt med Teen Tour First på 
samma klubb och speldag. Touren är till för de 
spelare som antingen pga av ålder (<13 år) eller 
hcp ej får spela Teen Tour. Rookietouren 
arrangeras av Skånes Golfförbund. Vi hade två 
spelare i finalspel, Ludvig Olausson och William 
Tauson.  

Teen Cup  
Tävlingen spelas som klubbkval, gruppkval, 
regionkval samt riksfinal. I riksfinalen på 
Öijared GK spelade Tova Jönsson, Jonathan 
Ericsson, Erik Johansson, Leo Persson och Felix 
Söderman.  

Mästerskap  
Juniorpokalen togs hem av Jonathan Ericsson. 
Klubbmästare Junior blev Albin Ljungberg.  

JSM-klubblag  
Våra spelare gick till Sverige-final i Stockholm 
där vi tyvärr inte räckte hela vägen fram till den 
stora finalen. Hela Team Ljunghusen åkte med 
upp och de som inte spelade JSM spelade på 
andra banor.  

Utbyten   
Furesö Inställt  
Kungsbacka Inställt  
Kristianstad Ersattes av Corona Cup  
Liverpool Inställt  
Lilla Lag-SM Inställt  
Vårtouren Inställt  

JH-Touren  
Juniorernas Hösttour har tagits över av Skånes 

Golfförbund, vilket inneburit att det är väldigt 
svårt att få plats på tävlingarna. Någon omgång 
hann spelas innan det ställdes in under hösten.  

Föräldrakampen  
I år spelades en tävling mellan juniorerna och 
föräldrarna i samband med vår 
säsongsavslutning. Föräldrarna drog det korta 
strået och matchen avgjordes av sista bollen. 
Föräldrarna förlorade till juniorernas stora 
förtjusning. Juniorerna fick TREDJE 
inteckningen i vandringspriset. Föräldrarna får 
slicka såren och ta revansch nästa år – igen.  

Tjejaktiviteter  
Vi har 30-40 tjejer födda 99-06 som deltar 
aktivt i våra aktiviteter. Vi anordnar läger, extra 
träningstillfällen samt aktiviteter vid sidan om 
golfen för dessa tjejer. Vår förhoppning är att 
detta ska bära frukt på sikt. Anjelika, Ebba och 
Gustav, tillsammans med föräldrar, har lagt ner 
ett fantastiskt arbete på dessa tjejer.  

För Grönspättorna har det även varit spel två 
gånger på respektive klubb i sommar, dvs på de 
tre klubbarna Ljunghusen, Flommen och 
Falsterbo. Antalet deltagare från Ljunghusen 
har ökat, vilket är väldigt roligt.  

Ljungspättorna träffas ett tillfälle varje vecka 
under sommarlovet för 9-håls golfspel, med 
tävlingsform efter egna önskemål och 
efterföljande fika med prisutdelning.    

I höstas åkte tjejerna med Ebba och Gustav till 
Falkenberg GK och träffade Emma Dantorp och 
hennes tjejgrupp. Detta har varit på gång i 
några år, men blev inte av förrän i år. 
Fantastisk succé och vi är alla överens att 
fortsätta med detta utbyte.   

När vi blickar framåt på året som kommer, har 
vi stora förhoppningar att vi kan börja återgå 
till det normala, vad det nu blir, och att 
ungdomarnas aktiviteter även utanför 
klubbens verksamhet drar igång igen. Året som 
gick har vi arbetat väldigt hårt med att 
arrangera aktiviteter på hemmaplan och 
många har varit engagerade i detta arbete. En 
målsättning vi haft med att arrangera dessa 
aktiviteter har varit att, i möjligaste mån, 
försöka behålla våra ungdomar i aktiviteter. 
Skulle vi tvingas ställa in dessa fanns risken att 
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vi tappat ungdomarna till andra former av 
aktiviteter, eller i värsta fall, (in)aktiviteter.  

Vi ser fram emot 2021 med stor tillförsikt. Vår 
verksamhet ska fortsätta utvecklas, vi ska 
arbeta med att få fler juniorer att prova på golf 
och givetvis också utveckla den existerande 
verksamheten med större möjlighet till träning 
och tränartid.   

Spelarna själva sitter just nu och sätter sina 
egna, respektive klubbens mål. För Team 
Ljunghusen har detta mynnat ut i ett långsiktigt 
mål, men också mål på kortare sikt. Ett av de 
långsiktiga målen är att vi ska ta oss till 
finalspelet på JSM Klubblag. (Innebär att vi ska 
vara topp 4 i Sverige)  

För Matchligan siktar vi på att vi ska ha minst 
ett lag i finalen och individuellt ska vi ha 
spelare med och tampas i toppen på de olika 
tourerna, såsom Teen Tour, JMI, Slaget om 
Skåne, Teen Cup, Rookietouren mfl.  

Men det största målet är att våra juniorer och 
ungdomar ska känna glädje, lag- och 
klubbkänsla och att de får all support från 
verksamheten för att känna sig utmanade och 
utvecklas inom golfen.   

Stort TACK!  

Alla våra aktiviteter hade inte varit möjliga 
utan föräldrars insats. Utan er hjälp som 
tävlingsledare, lagledare och transportörer så 
hade detta inte varit möjligt att genomföra. Ett 
stort TACK till er alla som ställer upp för 
Ljunghusens juniorer.  

Jag vill också rikta ett stort tack till våra 
sponsorer. Det är ni som ger oss möjlighet att 
genomföra dessa aktiviteter för våra 
fantastiska ungdomar.  

 

Bankommittén 
Lars Hansson ordförande, Anders Kjellin, Anna 
Briem, Simon Månsson, Magnus Jivén 

2020 var ett annorlunda år på banan. 
Den planering och målsättning som vi gjorde 
under förra vintern har fått ändras många 
gånger pga. Coronapandemins påverkan och 
effekter på vår bana. 

Våren ägnades åt att få igång växtligheten efter 
vintern och att läka skadorna efter arbetet med 
den nya bevattningsanläggningen på hålen 1-
18. Redan i maj var slitaget på banan mycket 
stort, då medlemmarna redan ökat sitt spel 
med över 200%. En spelökning som har hållit i 
sig ända in på senhösten. 

Bankvaliteten har varierat under säsongen på 
ett sätt som vi inte är nöjda med och det finns 
områden som vi inte är nöjda med kvaliteten 
på, bl a gångar och greener.   

Intrimningen under våren av vår nya 
bevattningsanläggning gick i princip bra utan 
några större anmärkningar. Några mindre fel 
uppdagades men vi kunde efter justeringar av 
dessa leveransgodkänna projektet i början av 
juni. Sedan dess har den hjälpt oss mycket och 
frigjort resurser till annat arbete. Vi ser mycket 
fram emot en liknande anläggning på hålen 19-
27 inom något år. 

Greenerna har inte motsvarat våra 
förväntningar under delar av året. Den kyliga 
och långvariga våren med tillhörande slitage, 
gav en dålig start på växtåret som periodvis 
givit oss sämre greenkvalitet. 

Bunkrar har varit ett speciellt kapitel under 
året då vi inte haft ett krav att man som 
spelare skall kratta efter sig i bunkern. Vissa 
spelare krattar rätt och några spelare krattar 
fel, (sanden hamnar på fel ställe), och några 
spelare krattar inte alls. Dessvärre hade vi 
periodvis för lite sand i bunkrarna. Detta har 
åtgärdats vilket har höjt spelupplevelsen för de 
flesta. 

Under hösten har vi gjort grundläggande 
arbeten på greener, foregreener, tees och 
fairways med luftning, dressning och hjälpsådd. 
Ett arbete som vi kommer ha stor nytta av 
under våenr då vi förväntar oss ett högt 
speltryck från er medlemmar. Vi har också 
byggt om ett 15-tal tees, framförallt för att 
skapa jämnare ytor men även för att göra 
några teeytor större. Vi ser det höstarbete som 
vi gjort på banan som en bra insats för att 
kunna höja kvaliteten på banan och vi kommer 
att göra liknande arbete efter säsongen 2021 
för att ytterligare stärka kvaliteten. 



Handlingar till årsmöte 2021 samt plan för 2021 - Ljunghusens Golfklubb 17 

Utanför spelytorna har vi fortsatt föryngra 
områden med ljung och pors. Ett evigt 
pågående projekt är att rensa bort björksly i 
våra ljungområden. 

Under året har vi fått till ett mycket bra team 
på banan. Som ny mekaniker har Martin 
Jernberg anställs och som ny banarbetare har 
vi anställt Stevie-Jon Hood. De övriga fast 
anställda på banan är Simon Månsson - 
banchef, Henrik Hansson, Fredrik Goa och 
Mark Larsson. Under säsong (april-november) 
har vi även haft Peter Landgren och Linus 
Åbom samt Fabian Ramel (maj-november) som 
säsongsanställda. Som det ser ut nu kommer vi 
ha samma fina team på banan 2021 men då 
ännu mer intrimmade och mer utbildade efter 
vintern. Stort tack till hela personalen för det 
fina och dedikerade arbete ni lägger ner på vår 
anläggning för att göra den bättre. 

För att hantera/öka säkerheten för 
banpersonalen och för att komma åt banan för 
arbeten har vi under året haft startförbud på 
hål 1 och 10 på morgnarna. Detta har varit 
mycket bra. Vi har under året haft några 
incidenter där spelare slagit bollar mot vår 
personal och detta har rapporterats och 
dokumenterats. Tänk på att banpersonalen 
alltid har företräde på banan och spela aldrig 
förrän personalen givit klartecken. 

På rangen har vi också en ny medarbetare - vår 
robot. Efter Coronaförseningar kom roboten 
och vår nya bollmaskin på plats under hösten. 
Vi räknar med att detta skall bli ett kvalitetslyft 
på rangen under 2021. 

Ett annat nytt samarbete under året är med vår 
nya banarkitekt Philip Spogaard. Hans uppgift 
är framförallt att titta på den framtida 
renoveringen av hålen 19-27, 
träningsområdena samt säkerheten i 
anslutning till detta. Philip kommer också att 
titta på mindre förbättringar som kan göras 
löpande på hålen 1-18. Hans arbete kommer 
att presenteras för en referensgrupp och extra 
medlemsmöten under kommande år. Därefter 
får vi ta beslut på kommande årsmöte om 
investering på hålen 19-27 med tillhörande 
träningsområden.  

För att fortsätta arbetet med förbättringen av 
kvaliteten på banan så kommer vi även detta år 
att investera i några nya maskiner. Här ingår en 
ny kraftigare luftare som kan användas bl.a. på 
fairways och gångar, en ny traktor som 
ersättning för vår 30 år gamla Valmet traktor, 
en såmaskin för att fortsatt kunna hjälpså bl.a. 
våra greenytor med moderna bättre grässorter 
och slutligen utbyte av 2 transportfordon. Alla 
dessa maskiner kommer att leasas till en 
kostnad om ca 250’ kr per år i fem år. 

Vi ser framemot ett bättre 2021 där vi 
fortsätter utvecklingen av vår fina bana. 

 

Miljökommittén 
Miljökommittén har fortsatt arbetet för en 
hållbar miljö på vår golfanläggning. Detta 
arbete ska genomsyra alla delar i klubbens 
arbete. Varje sektion har under året fått 
identifiera hur de redan nu arbetar hållbart 
samt gett förslag på utvecklingsområden.  

2020 har varit ett bra år för våra bin som 
samlat nektar från bl a trift, rallarros, björnbär 
och ljung. Conny Eklöw, biodlaren som sköter 
om bikuporna (bortom hål 17), har haft fullt 
upp med att slunga honung. Klubben har sålt 
ca 200 burkar och både medlemmar och gäster 
är glada för vår närproducerade honung.  

En inventering av banans växter genomfördes 
2003. Det har påbörjats en revidering av denna 
vilken kommer att genomföras i tre steg. Det 
första steget genomfördes under juli månad i 
år och slutförs under 2021.  

Jan-Åke Hillarp höll i en uppskattad 
”grodvandring” vid midsommar. 

Ekonomin för miljökommittén är fortsatt 
integrerad i bankommittén. Vi vill fortsatt 
verka för att öka medvetenheten om våra 
naturvärden samt värna den biologiska 
mångfalden.  

 

Tävlingskommittén 
Säsongen 2020 avslutades mycket tråkigt då 
vår mycket uppskattade tävlingskommitté-
ordförande Bengt Malmberg hastigt avled. 
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Bengt har under de senaste åren varit 
ordförande i tävlingskommittén och suttit med 
i styrelsen sedan 2013 och sedan 2016 varit 
anställd i receptionen hos oss på klubben. 

Bengt var en mycket uppskattad och omtyckt 
person här på vår klubb. Det går inte nog att 
understryka vilken fantastisk insats han har 
gjort med alla tävlingar här på klubben under 
åren. 

Bengt kommer att vara mycket saknad. 

Inför säsongen 2020 infördes ett nytt 
handicapsystem som nu har införts i många 
länder. Efter en period med många 
inkörningsproblem rent digitalt så fungerar nu 
systemet acceptabelt. Med anledning av 
Corona så blev det också många fler ronder 
registrerade än vad som var planerat vilket 
gjorde systemet opålitligt i början. 

Säsongen 2020 blev mycket annorlunda, alla 
tävlingar var inställda framtill den 1 juli. 
Därefter spelades det som aldrig för i alla 
kvarvarande tävlingar. 

Säsongen 2021 inleds annandag Påsk med 3-
klubbstävling för att avslutas 31 oktober med 
Skanörs Gästis Gåsatävling. Ljunghusenveckan 
spelas 18-24 juli med prisutdelningar den 25:e 
juli. Och detta är en plan som säkert kommer 
att ändras på beroende på Corona pandemin. 

Kommittén söker som vanligt nya ledamöter - 
gärna kvinnor. Är vi tillräckligt många så 
behöver du bara sätta av en dag eller två och 
får förmånen att lära känna våra trevliga 
medlemmar. 

Välkomna till en ny säsong! 

 

Seniorkommittén 
Maud Meyerson ordförande, Marita Ogard, 
Marie Alfreds-Ohlsson, Viveca Lindahl, Mise 
Gantoft, Börje Jönsson, Torbjörn Johansson, 
Bengt Landelius, Peter Öberg och Göran Skjöld 

Seniorkommittén har haft 5 protokollförda 
möten under året, och ett digitalt möte. 

Inga tävlingar fick under vår och försommar 
genomföras pga smittrisken i den pandemi som 
spreds från mars månad. 

Tävlingar 
Seniorkommittén hann under året arrangera 
14 onsdagstävlingar med start 1 juli. Antalet 
deltagare var ca 40 st per tillfälle.  

Den 15 juli spelade vi en greensometävling, om 
Pers Pokal, där alla intäkter tillföll 
Cancerfonden, totalt blev summan: 29 600 kr. 
Running Competion är en spännande 
poängjakt, där totalt 9 av deltävlingarna ingick 
och de bästa resultaten räknades. De 12 bästa 
poängplockarna fick sen göra upp i en 
avslutande Shoot-out, under ledning av Claes 
Dahlström.  

Säsongen avslutades med Fågeljakten, 4 
deltävlingar där de 3 bästa resultaten räknades 
samman till slutpriset – en Gåsmiddag för 2 på 
vår fina restaurang. I år hade vi glädjen att dela 
ut Doro-telefoner i 1:a pris på deltävlingarna 
och sponsrade presentkort på totalen. Stort 
tack till våra sponsorer!  

Under säsongen har tävlingarna vid shoot-out 
och fågeljaktsfinal avslutats med prisutdelning 
och lunch. 

Damerna har endast mött Falsterbo i år i 
matchspel och förlorat på deras bana. Herrarna 
har spelat klubbmatcher mot Malmö-Burlöv, 
Flommen och Falsterbo. Endast förlust mot 
Falsterbo. Utbytesgolf för damerna i 
Ljunghusen, Flommen och Falsterbo spelades 
på vår bana i september, med rekordantal 
deltagare 75 st. Även Bokskogen inbjöds i år. 

Klubbens seniorer har spelat om ett antal 
vandringspris och pokaler.  

Årets seniorgolfare, bästa poängplockare i 
runningen och därmed vinnare av Lennart 
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Molanders vandringspris blev Bertil Nordh, 
medan Viveca Lindahl fick Birgitta Broomés 
silverskål som årets seniordam. 

Övriga vinnare 
Pers pokal Marianne och  
 Bertil Olsson  
Glasbollen Anders Weiffert 
Annikas Trofé Mise Gantoft 
Rosenskålen ej spelad 
Ebbes Pokal ej spelad 
Silvertärnan Gert Dyrvall 
Shoot-outen Anette Sandegård 
Jan Salanders Minne Viveca Lindahl 
Fågeljakten  Marie Alfreds Ohlsson 

Seriespel 
Ljunghusen hade anmält 9 herrlag och 6 
damlag i Skånes GDFs serieprogram. 
Ett träningsprogram för seriespelarna har 
lockat 70 spelare. 

Tyvärr blev allt seriespel för seniorer inställt 
under 2020. 

Övriga aktiviteter 
Kommittén har varit representerad vid både 
herrarnas och damernas vår – och höstmöten. 

Året som kommer 
Vi kommer att börja året med en träff den 31 
mars för att informera om nästa 
säsongsverksamhet. Tävlingsprogrammet 
kommer att vara omväxlande men vi kör vår 
running competition.  

Vi hoppas att kunna ha tävlingar med 
kanonstart så att alla som spelar också ska få 
träffas vid lunchen och få lite klubbkänsla. 
Vi kommer att spela klubbmatcher Herrar +65 
mot Falsterbo, Flommen och Malmö-Burlöv. 
Damerna spelar klubbmatcher mot Falsterbo 
och Flommen, och ordnar också en 
utbytestävling för Näsets damer. 
Vi deltar i seriespel med 9 herr-lag och 7 
damlag, och administrerar de dagar vi spelar på 
LjGK. 

Träningsmöjligheter ges för seriespelarna vid 
flera tillfällen. I april anordnar vi 2 
träningstävlingar för seriespelare så att man 
kan få möjlighet att kvalificera sig för lagen.                                                           
Vi jobbar vidare med att lära så många som 
möjligt de ändrade golfreglerna från 2019, och 
ser även en uppgift att sprida kunskap om det 
förändrade handicapsystemet som träder i 
kraft 2020.  

Detta är en plan som kan komma att ändras 
beroende på hur pandemin fortlöper. 

Marknadskommittén 
Marknadskommittén på Ljunghusens GK har en 
traditionell sammansättning där deltagarna ska 
fungera som idékläckare och stöd åt Katarina 
Evander. Katarina är marknadsansvarig och den 
person som är anställd av klubben för att vara 
ansvarig för den dagliga verksamheten kring 
vårt affärsnätverk. 

2020 har varit ett år med många olika ansikten, 
vi har kastats mellan hopp och förtvivlan, 
mellan olika restriktioner och förmaningar. 
Detta har bland annat resulterat i mycket 
arbeten hemifrån, få tillfällen till nätverkande, 
vissa företag har fått mycket mer att göra, för 
vissa har försäljningen helt gått i stå. 

Hur har då allt detta påverkat vår golfklubb sett 
utifrån ett marknadsperspektiv? Vi har 
naturligtvis lyssnat på de olika 
förutsättningarna som har gällt för oss vid olika 
tillfällen, vilket har renderat i att vi var tvungna 
att ställa in vårens fyra första tillfällen för vår 
uppskattade Breakfast Club. Vi har ställt in vår 
utbytesdag med Köpenhamns GK affärsnätverk 
och nästintill alla företagsgolfer har uteblivit. Vi 
har också tagit beslut om att ställa in årets 
julmiddag. 

Är då allting bara elände och jämmer? Absolut 
inte! Vi har sett nyttjande av vår härliga bana 
under hela säsongen som varit positivt. Vi kan 
konstatera att vi har många spelande och 
aktiva sponsorer i klubben, precis som vi vill ha 
det. Vi har lyckats att genomföra de resterande 
Breakfast Clubs tillfällena, vi har genomfört en 
samlad lagtävling för våra sponsorer och allting 
har skett i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens givna regler och 
föreskrifter. 

 

Hur blir då 2021? Ja det finns väl ingen som ens 
vågar sia om hur det kommer att se ut, dock 
tror vi att vi kommer att få leva med Covid 19 
restriktioner en bra bit in på nästa år. Men 
osvuret är bäst när vi ska prata om framtiden. 
Självklart har vi ändå gjort vårt arbete och tagit 
fram både planer och kalkyler för 2021. Vi 
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kommer att fortsätta det framgångsrika 
konceptet där kommittén arbetar som stöd åt 
Katarina Evander. Vi ska kontinuerligt arbeta 
nära våra samarbetspartners och erbjuda dem 
produkter som de är intresserade av. Vi ska 
göra det så enkelt och friktionsfritt som möjligt 
för dem att kunna nätverka och få ut så mycket 
som möjligt av sitt sponsorskap. Vi ska även 
fortsättningsvis rekrytera in nya partners i vårt 
affärsnätverk, men det ska alltid finnas en 
avvägning gentemot tillgången till banan. Vår 
förhoppning är också att vi ska kunna 
genomföra de av oss planerade aktiviteterna, 
som till exempel utbytet med Köpenhamns GK, 
Furesö GK samt Bokskogens GK. Det hade 
också givit oss stor glädje att kunna erbjuda 
samtliga tillfällen för Breakfast golfen och våra 
andra samlingstillfällen. Ekonomiskt har vi 
klarat av 2020 på ett tillfredsställande vis, vi 
ligger i fas budgetmässigt. Denna budget 
kommer att gälla även för 2021, det vill säga 
intäkter kring 1,4 miljoner kr, med reservation 
för att vi får lov att fortsätta bedriva vår 
verksamhet under samma förutsättningar som 
råder nu. 

Nu ser vi till att hålla oss friska och krya så tar 
vi nya tag 2021! 

 

Klubbaktiviteter 
Vi hade planerat för ett traditionsenligt 
program under året med olika möten och 
aktiviteter. Av dessa blev intet då vi pga 
pandemin var tvungna att ställa in alla 
aktiviteter. 

Vi tar nu nya tag för 2021 och kommer att 
aktivera oss med välkomstmöten för nya 
medlemmar, klubbfest, olika After Work 
aktiviteter och hoppas att tillfälle ges under 
året att arrangera och genomföra dessa. 

 

Fastighet 
Vi har under 2020 inriktat oss på att endast 
genomföra visst underhåll och vi sköt tidigt på 
alla icke startade investeringar. Det som 
genomfördes var bland annat funktionssäkring 
av golfbilsgaraget samt att genomföra alla de 
omfattande ändringar som krävts av 
brandmyndigheten på bensin och 
dieselhantering samt hantering av Gas vid 
klubbhuset. 

Under 2021 hoppas vi kunna genomföra 
följande: 

• Utveckling av maskinhallsområdet med en 
ny spolplatta samt bättre 
förvaringsutrymmen av bl.a. handverktyg 
samt transportfordon 

• Renovering av damernas omklädningsrum 
på liknande sätt som genomfördes för ett 
par år sedan i herrarnas omklädningsrum 

• Bättre toalett på banan för att kunna ta 
bort den tillfälliga toalett vi haft ute på 
banan de senaste åren. 

• Renovera området runt kiosken/toaletten 
vid 10’e tee för att skapa en trevligare 
miljö. 
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Valberedningens förslag inför årsmötet 2021 
I valberedningen ingår Peter Erlandsson, Jesper Jelmteg, Susanne Jangstam och Jonas Wetterlöf. 

Befintlig styrelse och revisorer 2020 

Namn Funktion Vald år Vald tom Status 
Mats Molander Ordförande 2020 2022  
Anders Kjellin Vice Ordf, Sekr 2019 2021 Omval 
Jonas Björklund  Kassör 2020 2022  
Lars Hansson Ordf Bana 2020 2021 Omval 
Pia Ramel Ordf Miljö 2019 2021 Omval 
Maud Meyersson Ordf Senior 2019 2021 Omval 
Heidi Hardenberger  2020 2022  
Tobias Ljungberg  Ordf Elit/Junior 2020 2022  
Robert Lundgren Ordf Marknad 2020 2022  
Adjungerad 
Bengt Malmberg Ordf Tävling 2019 2021 
Bengt Malmberg avled under hösten 2020. 

Revisorer 
Fredrik Borg, EY  2020 2021 Omval 
Björn Pettersson  2020 2021 Omval 
Anna Ronnelin  2020 2021 Omval 

Förslag till styrelse 2021 
Namn Funktion Status Period 
Anders Kjellin  Omval 2 år 
Lars Hansson  Omval 2 år 
Pia Ramel  Omval 2 år 
Maud Meyersson  Omval 2 år 
(Mats Molander, Jonas Björklund, Heidi Hardenberger, Tobias Ljungberg och Robert Lundgren är valda 
tom 2022.) 
 
Förslag till revisorer 2021 
Ernst & Young AB Revisor Omval 1 år 
  representeras av Fredrik Borg 
Björn Pettersson Verksamhetsrevisor Omval 1 år 
Anna Ronnelin Suppleant Omval 1 år 
 

Förslag till Ljunghusens Klubbhus AB 
Förslag till val av antal styrelseledamöter: 3 stycken ledamöter 
 
Förslag till val av styrelse  Vald Förslag 
Mats Molander  2020 Omval 
Anders Kjellin   2020 Omval 
Jonas Björklund  2020 Omval 

Val revisor och suppleant    
Ernst & Young AB  2020 Omval 
  representeras av Fredrik Borg 
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Bilagor 
Bilaga 1a - Förvaltningsberättelse för Ljunghusens Golfklubb 2019/2020 
 

 

 

 

Årsredovisning 

för  

 
Ljunghusens Golfklubb 

Org.nr. 846000-9403 

 

Räkenskapsåret  
2019-11-01 – 2020-10-31 

 
Styrelsen för Ljunghusens Golfklubb får härmed avge följande årsredovisning. 
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Förvaltningsberättelse  

 

Årsmöte  
Ordinarie årsmöte hölls den 25 januari där 122 medlemmar (samt 3 via fullmakt) deltog.  

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda möten. Ett möte var förlängt och innehöll frågor kring 
klubbens framtida projekt och utveckling. 

Verksamhet 
Ljunghusens Golfklubb har som uppgift enligt stadgarna att upprätthålla en golfanläggning där klubben 
erbjuder sina medlemmar möjlighet till golfspel. Utvecklingen av banan har fortsatt under året och till 
vår stora glädje har vi kunnat ta vår nya bevattningsanläggning i bruk. 

Fortsatt har vi ett mycket stort intresse från golfare som vill bli medlemmar i vår klubb – vi har just nu 
ca 400 som står i kö! I år tog vi in drygt 40 nya seniorer. Våra nya medlemmars inträdesavgifter är ett 
viktigt ekonomiskt tillskott för klubbens verksamhet och drift.  

Ett bevis på att vi bedriver en positiv och inkluderande verksamhet i klubben har vi under året fått en 
större donation och ett arv till klubben på totalt 766 tkr. Vi tackar för detta fantastiska stöd. 

De investeringar som skett under året är till största delen i vår bevattningsanläggning på hålen 1-18 
vilken nu är färdigställd. Under året är 2 300 tkr bokförd såsom tillgång och 634 tkr bokförd såsom 
kostnad i årets resultat. Bevattningsanläggningen var beräknad till 2 200 tkr under tillgång i 
föregående bokslut men efter att vi kompletterat med bl.a. en ny grundvattenpump på hål 10 så blev 
detta 2 300 tkr. 

 

Corona 
När Coronapandemin bröt ut i mitten av mars såg vi med stor oro hur detta skulle kunna påverka oss 
som golfklubb. Skulle det komma restriktioner att behöva stänga klubbhuset, stänga banan etc. Vilka 
konsekvenser skulle det få klubben rent ekonomiskt? Ett beslut som togs var att tillsvidare stoppa alla 
planerade investeringar. Inom kort såg vi istället ett stort ökat spel från våra medlemmar samtidigt 
som våra greenfee gäster uteblev fram till sommaren då restriktionerna började lätta. Om vi summerar 
året lyckades vi till slut öka våra greenfee intäkter med 14% mot föregående år. Vår bana har i sin tur 
fått genomgå en tuff prövning vilket har lett till ökat underhåll och ökade kostnader. 

Vi tror att under 2021 kommer vi fortsatt ha ett stort intresse för att spela golf på vår anläggning vilket 
kommer att vara positivt för oss. 

Ekonomi 
Intäkterna för 2019/2020 hamnade på drygt 19 miljoner kr, det är mer än budgeterat. 

Vårt resultat för 2019/2020 ger ett överskott på 440 778 kr. 

Disposition 
Styrelsen föreslår att årets överskott om 440 778 kr överföres i ny räkning. 
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Flerårsöversikt för Ljunghusens Golfklubb (tkr) 
Denna översikt syftar till att illustrera hur klubbens resurser skapas och fördelas samt visa utvecklingen 
av klubbens finansiella ställning. Avskrivningar har i denna översikt fördelats till respektive område där 
tillgången brukas. 

 

 

Framtida utveckling 
Vi ser att vår framtid är god och att intresset för vår klubb är fortsatt stort. Under 2021 fokuserar vi på 
att få en ännu högre kvalitet på banan. 

Tack 
Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt varma tack till alla anställda och alla andra som bidragit till 
verksamheten under det gångna verksamhetsåret. Det gäller även medlemmar som har gjort stora 
ideella insatser i styrelse, kommittéer och motsvarande vilket inte nog kan värdesättas och som inte 
kan ersättas med anställda. Stort tack för detta! 

Resultat och ställning 
Resultatet av golfklubbens verksamhet och ekonomiska utfall framgår av följande resultat- och 
balansräkningen med noter. 

  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Medlemsavgift 10 730 10 319 9 827 9 138 8 444 8 040 7 634 7 216
Inträdesavgift 1 270 1 960 1 470 2 336 2 186 1 169 397 392
Greenfee 2 972 2 607 2 655 2 823 2 953 3 014 3 052 3 113
Range mm 736 581 686 599 605 627 713 693
Kommittéintäkter 2 525 4 133 2 615 2 416 2 291 2 364 2 140 2 135
Övrigt 1 087 5 774 23 168 5 0 45 261
Summa intäkter 19 320 25 374 17 276 17 480 16 484 15 214 13 981 13 810

Administration 3 763 3 580 3 444 3 612 3 612 3 115 3 065 2 928
Banan 10 118 13 003 9 107 9 372 8 117 8 619 6 721 6 216
Fastigheter 2 857 2 947 2 279 2 186 2 133 2 143 1 763 1 673
Kommittéer 1 725 3 281 1 937 1 978 2 140 2 221 1 801 1 708
Övrigt 411 412 388 481 355 395 342 329
Räntor 5 18 14 13 19 17 29 21
Summa kostnader 18 879 23 241 17 169 17 642 16 376 16 510 13 721 12 875

Resultat 441 2 133 107 -162 108 -1 296 260 935

Eget kapital 9 613 9 172 7 039 6 932 7 094 6 986 8 282 8 022

Medlemslån 11 486 11 724 12 447 13 045 14 053 14 837 15 099 14 346
Checkräkning 0 0 977 827 910 895 0 0

Balansomslutning 22 702 23 571 22 707 22 480 23 859 24 487 24 987 24 087
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Resultaträkning

Not 2019/2020 2018/2019
Medlemsavgifter 10 729 548 10 318 925
Inträdesavgifter 1 270 150 1 959 500
Greenfee 2 972 413 2 606 690
Donationer, arv och gåvor 11 765 865 5 501 533
Övriga intäkter 3 581 966 4 987 635
Rörelsens intäkter 19 319 942 25 374 283

Övriga externa kostnader -10 030 566 -14 037 514
Personalkostnader -7 433 436 -7 782 506
Avskrivningar enligt plan 1 -1 410 639 -1 403 568
Rörelsens kostnader -18 874 641 -23 223 588

Rörelseresultat 445 302 2 150 695

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader -4 524 -17 855

Resultat efter finansiella poster 440 778 2 132 840

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 440 778 2 132 840
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2020-10-31 2019-10-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 2 1 580 115 1 751 905
Mark 158 333 158 333
Markanläggning 3 156 041 219 502
Bananläggningar 4 2 208 663 2 674 071
Bevattningsanläggning 5 2 827 897 637 836
Maskiner och inventarier 6 1 645 192 1 430 353
Pågående ombyggnad bevattningsanläggning 0 1 958 000

8 576 240 8 830 000
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 184 500 184 500
Fordran på Klubbhus AB 13 280 473 13 320 613

13 464 973 13 505 113

Summa anläggningstillgångar 22 041 213 22 335 113

Omsättningstillgångar
Lager mm 31 106 68 211

31 106 68 211
Fordringar
Kundfordringar 215 950 429 926
Övriga fordringar 10 482 10 468
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 329 904 295 499

556 336 735 893

Kassa och bank 73 362 431 908
Summa omsättningstillgångar 660 804 1 236 012

SUMMA TILLGÅNGAR 22 702 017 23 571 125

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital
Balanserade överskott 9 172 065 7 039 224
Redovisat resultat 440 778 2 132 840

9 612 843 9 172 064
Långfristiga skulder
Medlemsinlåning 7 11 264 150 11 481 100
Checkräkningskredit 0 0
Juniorfonder 78 912 89 162

11 343 062 11 570 262
Kortfristiga skulder
Medlemslån utträde 8 221 750 242 950
Leverantörsskulder 788 459 1 923 646
Övriga kortfristiga skulder 650 686 302 691
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 85 217 359 512

1 746 112 2 828 799

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 702 017 23 571 125
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning. 

Materiella anläggningstillgångar 
Avskrivningar sker linjärt efter bedömd ekonomisk livslängd enligt följande: 

• Maskiner och inventarier 3-10 år 
• Bananläggningar/Markanläggningar 10-20 år 
• Installationer i fastighet 10 år 
• Bevattningsanläggning 10-20 år 
• Byggnader 25 år 

 

 

 

2020-10-31 2019-10-31
Not 2 - Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 4 954 123 4 896 060
inköp 0 58 063
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 954 123 4 954 123

Ingående avskrivningar -3 202 218 -3 034 298
Årets avskrivningar -171 790 -167 920
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 374 008 -3 202 218

Utgående redovisat värde 1 580 115 1 751 905

Not 3 - Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 968 939 968 939
inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 968 939 968 939

Ingående avskrivningar -749 437 -679 560
Årets avskrivningar -63 461 -69 877
Utgående ackumulerade avskrivningar -812 898 -749 437

Utgående redovisat värde 156 041 219 502

Not 4 - Bananläggningar
Ingående anskaffningsvärde 6 378 125 5 518 498
Inköp 0 1 226 224
Försäljning/Utrangering 0 -366 597
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 378 125 6 378 125

Ackumulerade avskrivningar, ingående -3 704 054 -3 660 712
Försäljning/Utrangering 0 366 597
Årets avskrivningar -465 408 -409 939
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 169 462 -3 704 054

Utgående redovisat värde 2 208 663 2 674 071
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Not 9 – Medeltal fastanställda 
Administration och bana 10 10 

 

Not 10 – Leasing 
Ingångna leasingavtal avser arbetsmaskiner på banan och golfbilar.  
Under året uppgår kostnadsförda leasingavgifter till 1 270 267 kr. 
Framtida leasingavgifter på ej uppsägningsbara leasingavtal:  

Ska betalas inom 1 år 1 363 245 kr 
Ska betalas inom 2-5 år 2 363 068 kr 
Ska betalas senare än 5 år 0 kr 
 
 

2020-10-31 2019-10-31
Not 5 - Bevattningsanläggningen

Ingående anskaffningsvärde 2 923 302 2 713 301
inköp 2 300 000 210 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 223 302 2 923 301

Ingående avskrivningar -2 285 465 -2 220 774
Årets avskrivningar -109 940 -64 691
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 395 405 -2 285 465

Utgående redovisat värde 2 827 897 637 836

Not 6 - Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 8 917 919 9 230 419
Inköp 839 067 40 000
Försäljning/Utrangering -804 728 -352 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 952 258 8 917 919

Ackumulerade avskrivningar, ingående -7 487 565 -7 113 675
Försäljning/Utrangering 780 539 317 250
Årets avskrivningar -600 040 -691 141
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 307 066 -7 487 566

Utgående redovisat värde 1 645 192 1 430 353

Not 7 - Aktier i dotterbolag
Ljunghusens Klubbhus AB
Antal 369 369
Bokfört värde 184 500 184 500
Innehav i procent 77% 77%

Not 8 - Medlemsinlåning
Ingående balans 11 724 050 12 446 700
Revidering av lån 0 0
Skänkta lån -27 700 -135 400
Kvittade lån 0 -340 000
Avskrivna lån -25 200 -16 000
Återbetalda lån -185 250 -231 250
Bokfört värde 11 485 900 11 724 050
Varav uppsagda -221 750 -242 950
Skuld till medlemmar 11 264 150 11 481 100

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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Not 11 – Donation, arv och gåvor 
Vi har under året fått en gåva som är ägnad till att finansiera bollmaskinen och roboten på rangen och 
ett arv efter Peter Beckman som skall används för juniorutvecklingen i klubben. Gåvan har under året 
använts för inköp av robot och bollmaskin samt tillhörande hus. Arvet har ännu inte utnyttjats. 
 
Not 12 – Ställda säkerheter 

 

 

 

Ljunghusen     20 januari 2021 

 

 

Mats Molander Anders Kjellin Jonas Björklund 

 

 

Maud Meyersson Tobias Ljungberg Lars Hansson 

 

 

Robert Lundgren Pia Ramel  Heidi Hardenberger  

 
 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits       20  januari 2021 
Ernst & Young AB 

 

 

Fredrik Borg   Björn Pettersson 
Auktoriserad revisor 

  

2020-10-31 2019-10-31
Fastighetsinteckningar 2 000 000 2 000 000
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Bilaga 1b - Förvaltningsberättelse för Ljunghusens Klubbhus AB 2019/2020 
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2019-11-01 – 2020-10-31 
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LJUNGHUSENS KLUBBHUS AB Årsredovisning 2019/2020
Org. Nr. 556095-5634

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020
Styrelsen och verkställande direktören för Ljunghusens Klubbhus AB får härmed avgiva följande 
årsredovisning för tiden 2019-11-01 - 2020-10-31

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden per 2020-10-31
Av bolagets samtliga 480 aktier äger Ljunghusens Golfklubb 369 aktier, vilket motsvarar ca 77% av såväl aktier som röster 
(f.år 369 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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har kunnat fortsätta sin verksamhet under året trots Corona men kostnader för städning och förbukningsmaterial har varit väsentligt högre.
Under vårens osäkerhet med vad pandemin skulle leda till togs beslut med att avvakta med bl.a. ombyggnaden av damernas omklädningsrum.
Intäkterna har inte påverkats av Coronapandemin.

Resultat och ställning 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Rörelsens intäkter 2 303 464 2 453 471 2 023 462 1 808 462
Resultat efter finansiella poster 2 567 4 600 3 124 3 073
Balansomslutning 14 508 563 14 692 273 15 013 848 15 531 725
Eget kapital 256 376 254 374 250 786 249 024
Soliditet 1,8% 1,7% 1,7% 1,6%
Medelantal anställda 0 0 0 0
Löner och andra ersättningar 0 0 0 0

Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 240 000 696 10 090 3 588 254 374
Disposition av föregående års resultat 0 0 3 588 -3 588 0
Årets resultat 0 0 0 2 002 2 002
Belopp vid årets utgång 240 000 696 13 678 2 002 256 376

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 13 678
Årets resultat 2 002
Summa kronor 15 680

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.

Resultaträkning Not 2019/2020 2018/2019

Hyresintäkter 2 303 464 2 453 471
Rörelsens intäkter 2 303 464 2 453 471

Externa kostnader -1 479 376 -1 655 790
Avskrivningar enligt plan 3 -803 485 -773 314

Rörelsens kostnader -2 282 861 -2 429 104

Rörelseresultat 20 603 24 367

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader -18 036 -19 767

Resultat efter finansiella poster 2 567 4 600

Skatt på årets resultat -565 -1 012

Årets resultat 2 002 3 588
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2020-10-31 2019-10-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad, markanläggning och mark 4 12 983 386 13 190 215
Inventarier 5 1 106 170 1 184 677

14 089 556 14 374 892
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 241 830 120 915
Övriga fordringar 64 656 40 249
Upplupna intäkter och förutbetalda skulder 92 110 84 041

398 596 245 205

Kassa, bank 20 411 72 176

Summa tillgångar 14 508 563 14 692 273

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 480 aktier 240 000 240 000
Reservfond 696 696

240 696 240 696
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 13 678 10 090
Årets redovisade resultat 2 002 3 588

15 680 13 678

Summa eget kapital 256 376 254 374

Långfristiga skulder
Skuld till Ljunghusens Golfklubb 13 280 473 13 320 613

13 280 473 13 320 613
Kortfristiga skulder
Lån 700 000 800 000
Leverantörsskulder 64 784 123 947
Skatteskulder 147 519 142 180
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 59 411 51 159

971 714 1 117 286

Summa eget kapital och skulder 14 508 563 14 692 273

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 2 000 000 2 000 000
Ansvarsförbindelser 0 0
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Notanteckningar
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper Not 5  Inventarier och markinven. 2019/2020 2018/2019
Allmänna upplysningar Ingående anskaffningsvärde 3 169 587 2 953 843
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen Investering under året 151 163 215 744
och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Omklassificeringar 520 606 0
om årsredovisning i mindre företag Utgående ack. anskaffningsvärden 3 841 356 3 169 587

Nyckeltalsdefinitioner Ingående avskrivningar -1 984 910 -1 823 493
Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och Årets avskrivningar -323 907 -161 417
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent Omklassificeringar -426 369 0
av balansomslutning. Utgående ack. avskrivningar -2 735 186 -1 984 910

Avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde 1 106 170 1 184 677
Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde 
med olika procentsatser enligt följande: Ljunghusen den 21 december 2020
Byggnader 2-10%
Markanläggningar 5%
Markinventarier 5% Mats Molander Anders Kjellin
Inventarier 10-20% Ordförande

Not 2  Medelantalet anställda 2019/2020 2018/2019
Antal anställda 0 0 Jonas Björklund
Några löner och andra ersättningar till 
verkställande direktören och styrelsen har inte utgått. 

Not 3 Avskrivningar Magnus Jivén, VD
Byggnader -454 583 -567 963
Markanläggningar -24 995 -43 934
Inventarier och markinventarier -323 907 -161 417 Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 december 2020

-803 485 -773 314 Ernst & Young AB

Not 4  Byggnad, markanläggning och mark

Byggnader Fredrik Borg
Ingående anskaffningsvärde 20 065 357 19 873 164 Auktoriserad revisor
Investering under året 214 628 192 193
Omklassificeringar -520 596 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 19 759 389 20 065 357

Ingående avskrivningar -7 062 518 -6 494 555
Årets avskrivningar -454 583 -567 963
Omklassificeringar 389 653 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 127 448 -7 062 518

Utgående planenligt restvärde 12 631 941 13 002 839

Taxeringsvärde byggnader 5 000 000 5 000 000

Mark och markanläggning
Ingående anskaffningsvärde 806 669 806 669
Investering under året 152 359 0
Omklassificeringar 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 959 028 806 669

Ingående avskrivningar -619 294 -575 360
Årets avskrivningar -24 995 -43 934
Omklassificeringar 36 706 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -607 583 -619 294

Utgående planenligt restvärde 351 445 187 375

Taxeringsvärde mark 2 570 000 2 570 000
Planenligt restvärde på byggnad, 12 983 386 13 190 214
markanläggning och mark
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Bilaga 2a - Motioner från Per Möller 
 

Den 2 november 2020 

 

Motioner till kommande årsmöte  

(Styrelsens svar i kursiv röd text) 

 

Extern expertis 

I årets motioner refereras på flera ställen till STRI (Sports Turf 
Research Institute). Som namnet antyder är det ett institut som 
sysslar med underlag för diverse sporter. Det är inte vilket institut 
som helst. Det är ett akademiskt institut med forskning, konsulter, 
litteratur och utbildning. STRI anlitas t ex kontinuerligt av R&A som 
rådgivare för att preparera banor inför the Open Championship, 
(British Open).  

 

R&A och STRI besitter enormt mycket erfarenhet och kunskap. Att skapa 
och odla kontakter med dessa organisationer vore intressant ur flera 
aspekter. R&A delar ut stipendier för utbildning. De har mycket 
informationsmaterial om golfspel, golfbanor och drift av golfklubbar. 
R&A har ett helt batteri av åtgärder för att snabba på spelet. 

 

Motion 1. Klubbens ledning ska ta initiativ till kontakter med R&A 
och STRI med avsikt att höja kunskapsnivån inom klubben.  

Svar motion 1: Tillstyrks. Klubbens personal är numera välutbildad. 
Fortlöpande utbildning sker genom att delta i SGAs (Swedish 
Greenkeeper Association)och SGFs kurser t ex GUB, VUB, HUB samt HMU. 
Dessutom sker erfarenhetsutbyte mellan de anställda i det dagliga 
arbetet så att specifik kunskap sprids på flera i personalen. 
Erfarenhetsutbyte sker också mellan klubbarna. Externa konsulter 
anlitas avseende våra gödselprogram, vår vattenkvalitet samt vårt 
växtskydd (för att förhindra sjukdomar i gräset). Svenska 
Golfförbundets bankonsulenter finns också att tillgå för kostnadsfri 
konsultation och kompetensutveckling. Löpande kontakt med R&A finns 
redan. STRI:s konsulter är mycket duktiga vad gäller brittiska 
förhållanden och det gräs som används där. Enstaka golfklubbar i 
Sverige har, till ganska betydande kostnader, anlitat STRI för 
konsultation och såvitt upplysts har utbytet varit magert. Inte i 
något fall har samarbetet förlängts. Självklart strävar vi hela tiden 
efter att höja kunskapsnivån inom klubben och vi är därför positiva 
till att kontakta även STRI för att se vad som erbjuds 
kunskapsmässigt och vilka ekonomiska konsekvenser det ger för 
klubben. 

 

Motion 2. Klubben ska anlita STRI för att bistå med att upprätta och 
följa upp en plan med avsikt att höja kvalitén på banan. 



Handlingar till årsmöte 2021 samt plan för 2021 - Ljunghusens Golfklubb 35 

Svar motion 2: Avstyrks, se motion nr 1, först om vi anser det 
motiverat kommer vi att anlita STRI.  

 

 

Långtidsplan för banan 

Långtidsplanen för banan är ett viktigt styrmedel för medlemmarna. 
Planen måste rimligen utgöra en stabil grund för bankommitté och 
anställda att arbeta efter. Planen har emellertid haft en alltför 
undanskymd roll under senare år. Klubbens viktigaste plan borde 
behandlas i en så öppen och demokratisk anda som möjligt. 

 

Motion 3. Styrelsen ansvarar för att det varje år upprättas en 
rullande femårsplan för banan samt att planen behandlas på ett för 
ändamålet särskilt medlemsmöte före årsmötet och i övrigt vid behov. 
Alla stora förändringar av banan ska behandlas på medlemsmöte. Planen 
ska innehålla någon form av prioriteringsordning.  

Svar motion 3: Avstyrks. Långtidsplanen för banan är under 
uppdatering. Anlitad banarkitekt kommer under 2021 att lägga fram 
sina förslag och dessa kommer sedan att diskuteras med medlemmarna så 
fort det går att genomförbara på ett ändamålsenligt sätt. Därefter 
kommer den nya långtidsplanen att spikas och finnas tillgänglig för 
alla på hemsidan. Långtidsplanen uppdateras vid behov, och det 
behöver inte vara årligen. Det är därför inte så att långtidsplanen 
för banan alltid behöver behandlas varje år före årsmötet, så 
exempelvis detta uppdateringsår. Alla stora förändringar som sker 
presenteras för medlemmarna antingen vid separat medlemsmöte eller i 
samband med informationsmöte/årsmöte och därefter fattar medlemmarna 
beslut om kommande års investeringsbudget.   

 

 

Diken/bäckar/burns 

Tvärgående diken bör vara beklädda. Vi blev lovade en fin burn på hål 
tolv. Vi fick ett hål i marken. En fin burn är beklädd i botten och 
på sidorna, så att vattnet lätt kan rinna igenom. Jag antar att en 
avsikt med tvärdikena på hål sju och tolv var att de skulle dränera. 
Utan beklädnad samlas dy och växtlighet som försvårar eller 
omöjliggör genomrinning. Dränering av banan gynnas knappast av 
stillastående vatten som inte kan ta sig vidare. Utan beklädnad krävs 
många mantimmar för att upprätthålla undanrinning. 

 

Motion 4. Tvärgående diken ska bekläs med lämpligt material så att 
genomrinning underlättas. 

Svar motion 4: Avstyrks. Vattnet i dikena kan ta sig vidare och det 
är eftersträvansvärt att förbättra genomrinningen. Styrelsen kan dock 
inte se det ekonomiskt försvarbart att bekläda sidorna med till 
exempel trä eller botten med betong. Många medlemmar har också 
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uttryckt sitt gillande av nuvarande utformning med gräsklädda sidor, 
som onekligen är naturligare än trä/betong.  

 

Motion 5. Konsult från STRI ska anlitas för att säkerställa att diken 
byggs och underhålls på rätt sätt 

Svar motion 5: Avstyrks, se motion nr 1, först om vi anser det 
motiverat kommer vi att anlita STRI.  

 

Greenerna 

Greenerna är av olika kvalitet. De är olika vad avser hasighet, 
hårdhet, jämnhet och fuktighet. Det är knappast rimligt att lägga om 
greenerna efter allt arbete som gjorts men jag tror att vi kan komma 
en bra bit på väg mot likartade greener genom ett långsiktigt 
program.  

 

Motion 6. Klubben hyr in en konsult från STRI för att i samråd 
upprätta ett flerårigt program med avsikt att göra greenerna så 
likartade som möjligt. Programmet ska genomföras av egen personal. 
Personalen ska vid behov utbildas hos STRI eller annan. STRI ska 
anlitas för uppföljning och korrigering av åtgärder och plan.   

Svar motion 6: Avstyrks, se motion nr 1, först om vi anser det 
motiverat kommer vi att anlita STRI.  

 

Bunkrarna 

Omläggning av bunkrarna på LjGK föregicks av en kort prövotid och, 
såvitt känt, obefintligt samråd med medlemmarna. Omläggningen innebar 
en så stor förändring som självklart ska behandlas på ett 
medlemsmöte. Att stapeltorva bunkrarna och göra det i plastmaterial 
ändrade karaktären på banan. Mot bakgrund av kostnaden, banans 
topografi och vårt miljöåtagande var det ett dramatiskt beslut. Det 
fanns alternativ. Väljer man stapeltorvade bunkrar måste man inse att 
de inte går att anlägga på alla arkitektoniskt önskvärda ställen med 
tanke på vår topografi. Naturligtvis skulle medlemmarnas synpunkter 
inhämtats vad gäller karaktären, plasten och kostnaden. Klubben har 
lagt mycket pengar på att bygga om bunkrar och områden runt bunkrar. 
Enligt uppgift mellan 25 000 och 50 000 kr per bunker. Det är 
sorgligt att konstatera att i stort sett alla bunkrar är felbyggda! 
Stapeltorvade potbunkrar ska vara insamlande och inte bortstötande. 
Det innebär att omgivande mark ska slutta ner mot bunkern, så att 
upptagningsområdet är betydligt större än respektive bunker. Ungefär 
dubbelt så stort. Våra bunkrar styr felaktigt och nästan 
undantagslöst bollarna ifrån bunkern. Vidare ska omgivande gräs i 
framkant och på sidorna vara klippt i fairwayhöjd, så att bollen 
rullar ner med lite hastighet i bunkern. Bunkern ska vara skålad så 
att bollen i normalfallet rullar ner i botten av bunkern. Låt mig ta 
två exempel. På hål 13 och 18 har vi arkitektoniskt väl placerade 
bunkrar. På hål 13 för att förhindra långa utslag med bästa 
spelvinkel in mot green och på hål 18 för att försvåra för den som 
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vill spela bort från vattnet. Topografiskt passar det också utmärkt 
att lägga bunkrar där de ligger eftersom det finns en naturlig ås 
mellan hålen. På artonde finns tre bunkrar och på trettonde två. Ett 
väl avvägt antal med tanke på det område som ska ”försvaras”. Hela 
området där bunkrarna börjar och slutar samt ytterligare lite till 
borde samla in i stort sett alla bollar i dess väg ner i någon 
bunker. Som det är nu styr bunkrarnas omgivning, särskilt på artonde 
hålet, bort bollarna så att de landar utanför bunkrarna.  

 

Bunkrar är inte underhållsfria bara för att vi valt att använda 
plast. För att bunkrarna ska fungera ändamålsenligt krävs rätt sand, 
rätt mängd sand och jämnt fördelad sand. Dessutom krävs mer klippning 
runt bunkrarna och underhåll av den grästorv, som lagts på toppen av 
plasten. Sannolikt behöver den torven bytas ganska ofta. Möjligen 
kräver den också särskild bevattning, så att vi slipper se torra 
torvrutor i bakkant av bunkrarna. 

 

Motion 7. Personalen ska utbildas, så att kontinuerligt två personer, 
förslagsvis head green keeper och en till, har erforderliga kunskaper 
i hur man bygger och underhåller potbunkrar. 

Svar motion 7: Att anlägga en bunker i vår miljö kostar ca 25-30 tkr. 
Våra bunkrar är helt korrekt byggda och konstruerade. Personalen har 
fått utbildning i samband med byggandet av bunkrarna då dessa anlades 
under överseende av leverantören i upplärningssyfte. Styrelsen anser 
därför att banpersonalen besitter erforderlig kompetens. 
Erfarenhetsutbyte och upplärning sker internt mellan LjGK personal 
för att sprida och vidmakthålla kompetensen kring hur bunkrarna byggs 
och underhålls. Styrelsen anser motionen härigenom besvarad. 

 

Motion 8. Bunkrarnas omgivande gräs ska i framkant och vid sidorna 
klippas i samma höjd som fairways. 

Svar motion 8: Avstyrks. Ambitionen är att gräset i vart fall i 
framkant ska klippas som fairway. Det kan ske först när gräset och 
underlaget har sådan kvalitet att det inte uppstår några skador. 
Detta är något som banpersonalen bäst kan bedöma och bör överlåtas 
till dem. Samråd med banarkitekten måste ske när det gäller 
klipplinjer m.m.  

 

Motion 9. Banans bunkrar ska successivt byggas om, så att de är 
insamlande. Arbetet ska starta med en inventering där olika 
bunkerområden prioriteras i angelägenhetsgrad. Förslagsvis har 
bunkrarna på artonde hålet högst prioritet. Bunkrar som inte kan 
byggas om på angett sätt ska läggas igen och området ska återställas 
utan spår av den borttagna bunkern. Tidigare nerlagt arbete på att ta 
bort bunkrar har brustit betänkligt. (t ex hål 4 och 9) 
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Konsult från STRI ska anlitas för att säkerställa att bunkrarna byggs 
och underhålls på rätt sätt och att igenläggning av bunkrar görs på 
ett bra sätt.  

Svar motion 9: Avstyrks. Marken runt en bunker kan se ut på olika 
sätt utan att något är rätt eller fel, mer en fråga om tycke och smak 
och vad som passar bäst på den aktuella platsen. Tidigare hade vi 
stora problem med vattenfyllda bunkrar vid regn. För att komma till 
rätta med det var det viktigt att bunkerbottnarna höjdes. Bunkrarna 
ligger numera högre och har därmed också gjorts betydligt synligare. 
I vår förhållandevis platta natur har banarkitekten och vi ansett det 
bäst med den utformning bunkrarna har fått.   

Att göra en bunker mer insamlande innebär ett större arbetsområde och 
därmed högre kostnader. En insamlande bunker är också betydligt mer 
bestraffande då slag som annars skulle klara bunkern fångas upp och 
leds ner i bunkern. Styrelsen anser inte att det finns någon generell 
anledning att bygga om bunkrarna. Framtida arbeten med bunkrarna 
kommer att ske i samråd med banarkitekten.  

Beträffande konsult från STRI, se motion nr 1, först om vi anser det 
motiverat kommer vi att anlita STRI.  

 

Fairways 

Rännor efter dränering och bevattning samt andra skarpa ojämnheter 
gör att klipparna inte kommer år att klippa till normal gräshöjd. 
Ibland kan gräshöjden vara upp till en decimeter. Nämnda ojämnheter 
gynnar ovälkomna grässorter, som inte alltid kapas av klipparna. Har 
man otur kan man få ruffliknande lägen på fairway. Nämnda ojämnheter 
ska inte förväxlas med ondulering, som kan ge intressanta lägen och 
vara estetiskt tilltalande. 

 

På artonde hålet har fairway varit skadad på ganska stora områden 
runt brunnarna ända sedan fairwayn lades om. Enligt uppgift har det 
återigen fuskats med materialet som använts i marken. Fairway och 
dränering har i vart fall varit undermålig i många år. 

 

Motion 10. Fairways ska underhållas så att allt gräs där kan klippas 
på stipulerad höjd. 

Svar motion 10: Styrelsen har samma uppfattning. Att marken sätter 
sig, och det t.ex. uppstår små hålor/svackor, kommer alltid att ske. 
Under sommaren, hösten och vintern har ett flertal dress-aktiviteter 
vidtagits på banan. Arbetet sker successivt då man lägger på ”lagom” 
mängd dressgods ett flertal gånger för att inte kväva tillväxt av 
gräs utan ger gräset möjlighet att växa igenom dressgodset. Arbetet 
kommer att fortsätta framöver. Om det inte räcker med sedvanlig 
dressning får marken i hålan/sättningen lyftas så att klipparen 
kommer åt. Styrelsen anser att motionen härigenom är besvarad. 
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Motion 11. Konsult från STRI ska anlitas för att gemensamt upprätta 
underhållsplan för fairways. Särskilt för att komma tillrätta med 
problemen på hål 18. 

Svar motion 11: Avstyrks, se motion nr 1, först om vi anser det 
motiverat kommer vi att anlita STRI.  

 

Gräsgångar 

Stora resurser har lagts ner på våra gräsgångar med klent resultat, 
för att inte säga uselt. Våra gräsgångar är undermåliga. Detta trots 
att klubben lagt ner ett oräkneligt antal mantimmar. Arbetet har 
gjorts halvdant. I bästa fall. Trots stora ansträngningar har vi 
toviga och ojämna gångar och andra gräsområden. (ex hål 1, 2, 3, 4, 
5, 6…) 

 

Motion 12. Inte en timme till ska läggas ner på gräsgångarna förrän 
erforderlig kunskap inhämtats om hur gångarna ska anläggas och 
underhållas. 

Svar motion 12: Avstyrks. Vår bana har under 2020 fortsatt lidit av 
torkskador från sommaren 2018 då vi inte hade något bevattning på 
gångarna. Gräset dog helt enkelt på många ställen och det tar tid att 
få ordning på det igen, särskilt med tanke på det stora löpande 
slitaget. Tack vare den nya bevattningsanläggningen som lades ner 
under 2019, har vi nu fått möjlighet till bättre kontroll över 
bevattningszoner och bevattningsmängder. Anläggningen har fungerat 
bra under 2020 och klubben kompletterar kontinuerligt var spridare 
ska vara för att ge bäst effekt. Gångarna har varit undermåliga men 
har med nerlagt arbete 2020 återhämtat sig betydligt. Styrelsen ser 
att detta arbete ska fortsätta. Om vi inte fortsätter kommer 
konsekvensen vara att gångarna framgent är i det skick som 
förslagsställaren önskar undvika. Framtida förändringar av gångar ska 
ske i samråd med vår banarkitekt. 

 

Motion 13. Konsult från STRI ska anlitas för att säkerställa att 
gräsgångarna byggs och underhålls på rätt sätt.  

Svar motion 13: Avstyrks, se motion nr 1, först om vi anser det 
motiverat kommer vi att anlita STRI.  

 

Tees 

Utslagsplatserna på vår bana är i flera fall för små och alltför 
ojämna. Det förtjänar nämnas att utslagsplatserna blivit bättre under 
senare år. 

 

Motion 14. I banans långtidsplan ska utslagsplatserna byggas ut. 

Svar motion 14: Avstyrks. Alla utslagsplatser behöver inte byggas ut. 
Men de som behöver byggas ut ska också byggas ut. Arbetet med och 
översyn av tees sker i samråd med klubbens banarkitekt. 
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Motion 15. Konsult från STRI ska anlitas för att säkerställa att 
utslagsplatser byggs och underhålls på rätt sätt. 

Svar motion 15: Avstyrks, se motion nr 1, först om vi anser det 
motiverat kommer vi att anlita STRI.  

 

Pliktområden 

Våra pliktområden (f d sidovatten mm) är bristfälligt utmärkta. Det 
leder till ständiga och onödiga diskussioner. Om det befinns 
olämpligt att markera pliktområden med traditionella pinnar, kan man 
använda sig av plattor i marken. Målade linjer kräver för mycket 
underhåll. Ur spelsynpunkt vore det önskvärt att det enkelt går att 
avgöra var bollen skar hindret. Vidare ska det i möjligaste mån gå 
att avgöra huruvida en boll tagit sig in i pliktområde. Det innebär 
att ruff och andra hinder i siktvägen bör röjas undan. Det kan också 
innebära att hinder som är dolda behöver markeras med höga pinnar för 
att lättare kunna avgöra om bollen tagit sig in i hindret. (Ex. andra 
slaget på 18:e höger mot lagunen och i slutet av fairway bredvid 
gamla greenen). 

 

Motion 16. Pliktområden ska märkas ut tydligt, för att öka 
möjligheten att se huruvida en boll tagit sig in i pliktområdet och 
var den skar hindret. 

Svar motion 16: Avstyrks. Styrelsen anser att det saknas anledning 
märka ut pliktområdena tydligare. Klubbens utbildade domare har gjort 
en översyn av banan och dess utmärkningar, allt godkänt av Skånes 
Golfförbunds experter. Enligt lokala regler, som återfinns på 
hemsidan och är anslagna i klubbhuset, gäller:  

 

2. Pliktområde – regel 17 

• Alla pliktområden på banan är röda. 
• Gränsen för pliktområde identifieras av fysiska kännetecken. 

Gränsen definieras där spelfältet bryter ner mot pliktområdet. 
• Röda pinnar vid pliktområdet visar var pliktområdet är beläget 

men har ingen annan betydelse.  
• Diken är att betrakta som rött pliktområde även om dessa saknar 

vatten eller markerande pinnar. 
 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten på banan har successivt försämrats under senare år. 
Under 2020 har tillgängligheten varit mycket låg. I juli kan man 
förstå att det är svårt för alla att få tid när man vill men att det 
vid två tillfällen i oktober inte gick att boka någon tid innan 
klockan 15 vare sig tisdag eller torsdag trots god framförhållning är 
inte acceptabelt. Tillgängligheten behöver ökas för medlemmarna. 
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Motion 17. Förmiddagar på lördagar, söndagar och helgdagar ska 
reserveras för medlemmar och deras gäster (högst tre gäster och minst 
en medlem i varje boll med gäster. 

Svar motion 17: Avstyrks. Motionen innebär att vi skulle tappa ca 500 
000 kr i greenfeeintäkter motsvarande en höjning av årsavgiften med 
ca 500 kr per vuxen medlem. Enligt styrelsens bedömning är 
majoriteten av medlemmarna inte för en sådan förändring.  

 

Marshal 

Det är nog oklart för de flesta medlemmar vad avsikten är med vår 
marshal.    

 

Motion 18. Klubbledningen ska upprätta en arbetsbeskrivning för 
marshalfunktionen. Den viktigaste uppgiften för vår marshal ska vara 
att understödja ett speltempo på högst fyra timmar, helst 3,5. Tomma 
hål på banan ska vid behov täppas till med snabbare spel och 
genomsläpp. Gäster ska informeras om förväntad speltid, att fyrbollar 
kan komma att delas upp i tvåbollar och att gäster i värsta fall kan 
tas av banan om de inte följer marshals instruktioner. 

Svar motion 18: Det finns redan en arbetsbeskrivning för marshall. 
Denna ses regelbundet över och förändras vid behov. De senaste åren 
har speltempot på banan varit närmare 4 timmar än 3,5. Att höja 
speltempot gäller inte bara gäster på LjGK utan även vissa medlemmar. 
På LjGKs förtryckta scorekort är speltempot 4 timmar. Styrelsen anser 
motionen härigenom besvarad. 

 

Ekonomi 

I ett internationellt perspektiv betalar vi låga årsavgifter till 
våra golfklubbar i Sverige. Vi har förvisso också sämre 
tillgänglighet och lägre underhållsstandard jämfört med hyggligt 
ansedda klubbar utomlands. Om vi vill öka tillgänglighet och höja 
standarden på banan tvingas vi betala mer i årsavgift. För mig är det 
naturligt att LjGK med sina traditioner, naturliga förutsättningar 
och upptagningsområde har som ambition att tillhöra en av Sveriges 
bäst ansedda klubbar. Medlemmarna bör vara beredda att successivt 
höja nivån på årsavgiften relativt andra svenska golfklubbar. Låt oss 
börja i år och se vad en höjning ger för resultat. 

 

Motion 19. Att årsavgiften för seniorer höjs med 1 000 kr utöver vad 
som budgeterats för räkenskapsåret 20/21. 

Svar motion 19: Majoriteten av LjGKs medlemmar är nöjda med banan och 
den inriktning klubben har. Enligt styrelsens bedömning är 
majoriteten av medlemmarna inte för en avgiftshöjning utöver den som 
styrelsen föreslår.   
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Ledning och styrning 

De senaste tio åren har det hänt något oönskat i vår klubb. Sakta men 
säkert har delaktighet, öppenhet och långsiktighet ersatts av dess 
motsats. De allra flesta medlemmar knyter handen i fickan och går 
vidare när man ogillar ett eller flera beslut. Det har varit 
naturligt att acceptera demokratiska beslut när de beretts noggrant 
och beslut fattats i öppenhet. Nu tycks en ny ovälkommen attityd 
härska, nämligen att ”våra medlemmar är mest till besvär. De begriper 
inte. Bäst att snabbt göra som jag vill så jag slipper onödiga 
diskussioner”. Medlemmars synpunkter ska inte bemötas med tystnad 
utan öppenhet och goda argument. Med risk för att vara övertydlig; En 
post som ledamot i styrelse eller kommitté är inte ett medel för att 
bygga monument över sig själv eller göra enstaka förändringar som man 
länge önskat. Det är ett åtagande att göra sitt bästa för medlemmarna 
och de beslut medlemmarna har fattat. 

 

Förändringar av klubbens anda och beslutfattares attityd är något som 
smyger sig på. Förändringarna blir därför inte alltid så uppenbara. 
Men låt oss ta några exempel. 

 

- Det dokument för verksamhetsinriktning som presenteras på 
klubbens hemsida är inaktuellt. Stefan Lindvall står angiven som 
styrelsens ordförande t ex. Dokumentet är troligen från 2018. 
Slarvet antyder dåligt engagemang och nonchalans för gemensamt 
beslutad långsiktig inriktning. 

- I verksamhetsinriktningen anges att vår bana ska vara av 
europeisk toppklass! Det drar ett löjes skimmer över sig att ha 
en sådan målsättning med den underhållsstandard vi har. 
Sanningen är att vår bana inte längre håller skånsk toppklass. 
Finishen på vår bana är sämre än Falsterbo, PGA, Bokskogen och 
Barsebäck för att ta några exempel.  

- I verksamhetsinriktningen anges förtjänstfullt att rondtiderna 
ska vara högst 4 timmar och helst 3,5 timmar. Vad gör ledningen 
för att uppnå detta mål? 

- I verksamhetsinriktningen anges att medlemmars spel prioriteras 
före greenfeespel. Vad gör klubbens ledning för att genomföra 
detta påstående? Vidare ska greenfeespel begränsas m a p hcp och 
tid(-punkt). Vad gör ledningen för att genomföra detta 
påstående? 

- Extra medlemsmöten har varit sällsynta.  
- Förmöten till årsmötena med genomgång av planer för banan har 

förvandlats till ointressanta genomgångar av enkäter. Troligen 
för att med statistik visa något som inte är sant. I värsta fall 
för att gömma tillkortakommanden. 

- När det på ett årsmöte, eller möjligen förmöte, föreslogs att vi 
borde diskutera förekomsten av plast på banan, fick mötet till 
svar ”Det har vi redan bestämt”. Det var flera mötesdeltagare 
som spontant yttrade att de ville diskutera frågan. Viktiga 
frågor, såsom stora förändringar av banan ska naturligtvis 
beslutas av medlemmarna. 

- Vår bana har inte många enskilda attribut som ger banan 
karaktär. Vi hade gamla fiskebodar på 18:e. Vi hade en 
fantastisk naturlig bäck över 17:e. Vi hade två vindpinade 
björkar på 7:an. Fiskebodarna försvann utan möjlighet till 
synpunkter från medlemmarna. Motivet var att bodarna var i för 
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dåligt skick. Varför var de det? Hur mycket hade det varit värt 
att renovera dem? Det borde medlemmarna besluta. Bäcken på 17:e 
ersattes av en ful bula med cement utstickande på ömse sidor om 
övergången. Motivet var att det var för svårt för vissa 
medlemskategorier att slå över på utslaget. Det framfördes 
förslag att som alternativ flytta fram röd tee. Förslaget 
ignorerades. Beslut fattades utan rimlig öppenhet. I sanningens 
namn ska sägas att det gavs möjlighet att delta i en förevisning 
en regnig vardagseftermiddag. En tidpunkt då få medlemmar hade 
möjlighet att närvara. Vi var ungefär femton personer 
närvarande. En majoritet av deltagarna var emot förslaget om 
ändring. Kort tid efter att bäcken på 17:e byggts över grävde 
man ett fult hål tvärs över 12:an. (Ett snabbt verkställt beslut 
baserat på ett önskemål från en nytillträdd ordförande i 
bankommitten.) Ett hinder som drabbade precis den kategori man 
sade sig värna på 17:e. Tablå! Varför lyssnade man inte på 
medlemmarna? Varför diskuterades inte frågan? 12:ans ”fina burn” 
blev efter många påstötningar åtminstone gräsbeklädd, vilket 
från början påstods vara omöjligt att genomföra. På likartat 
sätt fann många medlemmar till sin förvåning att de 
karaktärsfulla björkarna på sjunde hålet försvunnit. (Ännu ett 
snabbt verkställt beslut baserat på ett önskemål från en 
nytillträdd ordförande i bankommitten. Ett gammalt önskemål?) 
Säkert till mångas glädje men till andras förtret. Ett så 
kontroversiellt beslut ska inte ske utan medlemmarnas möjlighet 
att tycka till. Återigen var motivet dunkelt. Det sades att 
träden var sjuka. De som hann titta på stubbarna innan 
stubbfräsarna var framme, kunde konstatera att det fanns en tunn 
sjuk strimma i utkanten av den ena stubben. Vi hade sannolikt 
kunnat ha kvar träden under minst tio år till. Under tiden kunde 
vi ha diskuterat dess varande eller icke varande och eventuellt 
planterat ersättningsträd eller beslutat och gjort något annat 
referensmärke på platsen. Nu har vi istället fått en bit ojämn 
ruffliknande mark, som inte syns från tee. En klar 
kvalitetsförsämring. 

- När Magnus, vår verkställande chef, blev tillfrågad när 
dräneringsrännorna skulle fyllas igen, svarade Magnus förvånande 
men också glädjande ”I nästa vecka”. Rännorna hade redan då 
legat fula i flera år, orsakat dåliga lägen på fairway och ett 
otal diskussioner huruvida rännorna berättigar till lättnad. 
Flera år senare har ingenting hänt med rännorna. De skapar 
fortfarande samma problem. Agerandet tyder på lågt engagemang 
och nonchalans.  

 

De genomgripande förändringar som på relativt kort tid gjorts på 
banan har kostat klubben åtskilliga miljoner kronor. Det totala 
resultatet är magert. Vi har fått bättre dränering på sina ställen, 
men alls inte godtagbart på hela banan (hål 7 och 18 t ex). Samtidigt 
har vi fått en bana med totalt sett sämre arkitektur, på sina ställen 
mycket sämre (t ex 5, 11 och 18). Förändringarna präglas av 
inkompetens, snålhet, brist på helhetssyn, ineffektivitet och 
bristande samklang med naturen. Låt oss åter exemplifiera. 
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Inkompetens 

 

- Praktiskt taget alla bunkrar är felbyggda.  
- Trots flera försök har man inte lyckats få gräset att växa runt 

brunnarna på 18:e 
- Gräsgångar har anlagts utan bevattning, på ojämnt underlag, på 

olämpligt underlag och utan att beläggningen nått fram till 
fairway eller ut till kanterna. 

- Greener har anlagts med olika underlag och uppbyggnad. Därför 
har vi greener med olika hårdhet och hastighet. 

 

Snålhet 

 

- Det tycks ha varit praxis sedan Stig Perssons tid att blanda upp 
borttagna massor med sand och återanvända massorna. Det lär vara 
en beprövad metod. Men förutsätter inte metoden att de 
uppblandade massorna är friska och näringsrika? I vart fall 
bildas pölar på 18:e green så fort det regnar trots att greenen 
är nyanlagd och ligger högt. Gissningsvis är det ett fuskbygge. 

- Vi gör bunkrar mm med egen personal trots att kunskap saknas. 
- Gräsgångar har anlagts utan bevattning, på ojämnt underlag, på 

olämpligt underlag och utan att beläggningen nått fram till 
fairway eller ut till kanterna. 

 

Brist på helhetssyn 

 

- Vår bana har generellt sett ganska oskyddade greener. D v s 
greenerna omges inte på ett särskilt besvärande sätt av vatten, 
bunkrar eller andra hinder. I detta avseende kan man försvåra 
banan. Men att göra orimligt svåra inspel är onödigt. Jag tänker 
särskilt på hål fem men även elva och tjugotre. På dessa hål är 
inspelen långa. De kräver en precision och skicklighet som inte 
en procent av våra medlemmar besitter. Gör gärna svårigheter för 
duktiga spelare men det ska inte vara omöjligt eller alltför 
turbetonat för medelgolfaren. 

- Greenen på elfte hålet är apart. Den passar inte in på banan.  
- Greenerna är inte likartade. Några av de nya greenerna är 

hårdare och snabbare. Ex 7, 14, och 23. 
 

Ineffektivitet 

 

- Att lägga ner så mycket arbete på anläggning och underhåll av 
gräsgångar och ändå inte få acceptabel standard på gångarna 

- Att göra fel upprepade gånger. Femtes green och bunker har 
ändrats ett antal gånger men är fortfarande inte bra. Då hade vi 
ändå ett jättefint golfhål innan man började röra i det. 

 

Bristande samklang med naturen 

 

- Plast i bunkrar och på andra ställen. 
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- Röjning av pors, som är ett naturligt inslag. Samtidigt har man 
lämnat kvar sly av björk i ljungen. Björksly ska bort och ljung 
ska stimuleras. Porsen kan naturligtvis föryngras men den bör 
förbli ett naturligt inslag i naturen på banan. 

 

 

Mot ovanstående bakgrund behöver vi förändringar i klubbens ledning. 
De som varit tongivande i de senaste årens förändring av banan borde 
avgå. Liksom valberedningens ordförande.  

 

Det är av avgörande betydelse att klubbens banpersonal besitter hög 
kompetens om vi ska uppnå hög standard på banan. Detta gäller i 
högsta grad våra arbetsledare.  

 

Jag önskar nominera Anders Larsson till ledamot av styrelsen 
tilltänkt som bankommittens ordförande. Vidare önskar jag nominera 
Fredrik Ståhle och Jan Venneman till bankommitten. Med detta hoppas 
jag att valberedningen ges tillfälle och tar tillfället i akt att 
samtala med de nominerade. Trots att det inte ingår i årsmötets 
dagordning enligt stadgarna att årsmötet utser kommitteledamöter, 
föreslår jag att så sker vid kommande årsmöte. Anledningen är att 
försäkra medlemmarna inflytande över bankommittens sammansättning. 
Jag vill också påpeka att varje årsmöte är suveränt att besluta i de 
frågor mötet finner lämpligt så länge beslutet inte strider mot 
stadgar eller lag. Det är t o m så att årsmötet ska ta ställning till 
förslag från medlem. 

 

Motion 20. Årsmötet utser Anders Larsson till ledamot av styrelsen 
med avsikt att Anders ska vara ordförande i bankommitten.  

Svar motion 20: Styrelsen uppfattar detta som en nominering och ingen 
motion i egentlig mening.   

 

Motion 21. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse Jan Venneman och 
Fredrik Ståhle till ledamöter av bankommitten.  

Svar motion 21: Avstyrks. Enligt stadgarna väljer årsmötet 
ledamöterna i styrelsen. Styrelsen beslutar sedan i fråga om 
kommittéorganisation samt utser ordförande och ledamöter i 
kommittéerna. I en ideell förening är det väsentligt att 
kommittéarbetet fungerar väl. Det ankommer inte på årsmötet att på 
det här sättet utse kommittéledamöter.  

 

Motion 22. Personal ska utbildas och fortbildas kontinuerligt för att 
stimuleras och för att kunna upprätthålla hög standard på vår bana. 

Svar motion 22: Styrelsen har samma uppfattning. Klubbens personal 
utbildas fortlöpande genom att delta i SGAs (Swedish Greenkeeper 
Association) och SGFs kurser t ex GUB, VUB och HUB. Dessutom sker 
erfarenhetsutbyte mellan de anställda i det dagliga arbetet så att 
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specifik kunskap sprids på flera i personalen osv. (se vidare svar 
motion nr 1). Styrelsen anser motionen härigenom besvarad.    

 

Stadgar 

Klubbens stadgar anger i § 15 att motioner presenteras på årsmötet. 
Detta är inte ändamålsenligt. Troligen är skrivningen ett rent 
misstag. Såvitt jag kan minnas brukar motioner skickas ut i enlighet 
med förslaget i nedanstående motion. Förfarandet bör formaliseras.   

 

Motion 23. Sista meningen i § 15 i klubbens stadgar ändras till 
följande lydelse: ”Inlämnade motioner ska distribueras till 
medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.” 

Svar motion 23: Avstyrks. Inkomna motioner distribueras/hålls 
tillgängliga redan som det är i samband med att årsmöteshandlingar 
distribueras/hålls tillgängliga. Motionerna presenteras också alltid 
på årsmötet. Styrelsen har i och för sig ingen invändning mot att 
förfarandet formaliseras genom en ändring av stadgarna, men anser att 
alla ändringar av stadgarna först noga ska övervägas och beredas av 
en särskild arbetsgrupp, se svar motion 24 nedan.     

 

Motion 24. Styrelsen uppdras tillsätta en kommitte för att se över 
stadgarna allmänhet. Ett mål ska vara att tydliggöra sista datum för 
inlämnande av motioner till årsmötet. Det borde kunna preciseras till 
ett stående datum. 

Svar motion 24: Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att 
se över och komma med förslag på ändringar av stadgarna. Styrelsen 
anser motionen härigenom besvarad. 

 

    

Per Möller (Limhamn) 
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Bilaga 2b - Motion från Lars Lüning 
 

 

 

Motionssvar Lars Lüning  

Tillstyrks – styrelsen utreder frågan och om hanteringen är administrativ möjlig, så införs 
uttag av avgift för icke avbokad starttid under säsongen 2021 på prov. Den som missköter 
sig kan också under viss tid bli avstängd från att boka.  
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Bilaga 2c – Motioner från Fredrik Ståhle 
 

Motioner till Ljunghusens GK årsmöte 2021 

 
Vi har en fantastisk anläggning, med ett av Sveriges bästa lägen och klimat. Vår historia är 
lång och rik, med en bana som många älskar och tycker om, gäster såväl som medlemmar. 
Under åren har mycket hänt, en del här hemma och annat längre bort. Bla har många åtgärder 
gjorts för att höja kvalitet och spelglädjen på klubben och banan samtidigt har konkurrensen 
ökat, av både nya och renoverade banor, och vi har dalat i flera rankingar.  

 

Det är i denna anda, med intentionen att fortsätta att värna om Ljunghusen, göra klubben, 
banan och bemötandet bättre jag tillställer årsmötet följande motioner: 

 

Motion 1. Hemsidan 

Många av oss spelar golf utomlands, Spanien, Portugal eller på andra ställen. 
Vi förväntar oss ofta att finna information på engelska. Våra utländska gäster 
möts av en hemsida på svenska. Samtidigt är det svårt att visa vilken vacker 
bana och natur vi har då de flesta bilder är integrerade i texten (vilket är en 
förbättring mot tidigare, och nu kan vi hitta bilder på ett par olika ställen). Man är 
”tvungen” att skicka länken till Falsterbo gk, då de både har en tydlig engelsk 
sektion och bilder.  Mot bakgrund av detta hemställer jag att årsmötet beslutar 
att 

a. En sektion skall göras tillgänglig på engelska, senast 1 juli, 2021. 
Svar motion 1a: Tillstyrks. Att ha hela www.ljgk.se på engelska i reklamsyfte ser 
styrelsen inte behovet av.   

 

b. En separat, enkel att finna sektion med alla bilder skall finnas, senast 1 juli 
2021.  
Svar motion 1b: Avstyrks. Hela hemsidan är under uppdatering med bl.a. avsikten att 
bilderna ska bli mer framträdande.  Det finns under ”Bana > Bilder” bilder som visar 
banan och som kan kompletteras med ytterligare bilder. Att samla ”alla bilder” på 
ett ställe från tävlingar, banan, nyheter och information till medlemmar, ser inte 
styrelsen som meningsfullt.  

 

Motion 2. Kommunikation, transparens och klubbkänsla 

Intentionen är säkerligen att vara tydlig, transparent och med viljan att 
kontinuerligt förbättra. Samtidigt är det svårt att hitta information på hemsidan, 
såsom protokoll, valberedning och liknande. Likaså utgår jag ifrån att både 
styrelsen och ledningen uppskattar feedback och idéer, med målet att förbättra. 
För att göra dessa processer enklare och mer tillgängliga hemställer 
undertecknad till årsmötet att:  

a. Varje styrelseledamot, alt kommittéer, ställer upp minst 2 dagar (ex 4h/dag) 
varje säsong på klubben med målet att lyssna på medlemmar. Lämpligen med 
namnbricka, och att detta kommuniceras i förväg på hemsidan. Vill man göra 
detta ännu bättre kan man summera dagen, vad diskuterades, frågor och idéer 
som kom fram. 
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Svar motion 2a: Avstyrks. Klubbens förtroendevalda lägger redan avsevärd tid på 
sina engagemang och om någon medlem vill föra fram ett budskap till styrelsen eller 
annan förtroendevald är det lätt gjort redan idag. Ska förtroendevalda åläggas att 
lägga ännu mer ideell tid kan det leda till onödiga rekryteringssvårigheter, och borde 
i så fall motsvaras av beslut kring ”arbetsplikt” för medlemmar till minst 
motsvarande tid.  
 

b. Man genomför en analys av informationens-strukturen på hemsidan, och tar 
fram lämpliga åtgärder. Förslag till deadline: informationsmöte under 
sommaren. Denna samt motion 1, skulle kunna genomföras med 
universitetsstudenter (ex-jobb, projekt eller liknande). På så sätt lättar man på 
arbetsbördan, får in senaste och oberoende tänk, minskar kostnader och kan 
ge tillbaka till samhället.  
Svar motion 2b: Analys av hemsidans struktur pågår med avsikten att genomföra 
förbättringar. Den nya hemsidan ska vara klar före sommarsäsongen.  Styrelsen 
anser motionen härigenom besvarad.  

 

Motion 3. Träffmål på övningsområde.  

Målinriktad träning och social samvaro kan enkelt ökas med väldefinierade greener att 
sikta på. Hemställer att årsmötet beslutar att 

a) Skapa 3-5 st tydliga (förhöjda och lutande mot rangen) ”greener” på olika avstånd 
så man tydligt ser om man landar (carry) på. Färdigt till sommaren 2021.  
Svar motion 3a: Tillstyrks. Enklare siktmål kommer snarast att skapas tillsammans med 
tränarna. Vår banarkitekt kommer därefter att ta fram förslag för utformning av 
träningsområden tillsammans med BK och tränarstab. Genomförandet av senare större 
förändringar och förbättringar förutsätter årsmötes investeringsbeslut.   

 

 

Motion 4. Stadgar (ref. till paragraf 14 och 15) 

Hemställer att årsmötet beslutar att styrelsen skall ta fram en ny text med förtydligande 
av datum då motioner skall inkomma. Nuvarande text är otydlig. (årsmöte senast 31 
januari med kallelse senas 3 veckor innan; motioner skall vara inne senast 8 veckor 
innan årsmötet) 

Svar motion 4: Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att se över och 
komma med förslag på ändring av stadgarna. Styrelsen anser motionen härigenom 
besvarad.  

 

 

Ljunghusen, November 2020 

 

Med vänlig hälsning, 

Fredrik Ståhle, stolt Ljunghusenmedlem sedan 70-talet 
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Bilaga 2d – Motioner från Pehr Abrahamsson 
 

Motioner till årsmöte Januari 2021 

Vad har hänt med banan de senaste åren?  

Allmänt 

Vi är många medlemmar som de senaste åren upplevt ett Ljunghusen vi inte riktigt har känt igen. En 
bana som trots stora insatser, investeringar och ombyggnader för att förbättras och förädlas, istället 
har försämrats. 

Precis som många andra golfklubbar har Ljunghusen påverkats mycket av den varma och torra 
sommaren 2018, och det stora tryck vi upplevt på banan under 2020. Båda händelser som medfört 
stora påfrestningar på bana och klubb. 

I jämförelse med många andra klubbar är det dock tydligt att vi tappat i både kondition och kvalitet, 
trots att det jobbats hårt för att återställa, reparera och förbättra - ojämna och skadade tees och 
gångar, fairways med skador, bunkrar med för lite sand, foregreens och greens av varierande hårdhet, 
onduleringar och fart. 

Klubben behöver ta fram en plan på kort och lång sikt, där målbild, ambition och prioriteringar 
tydliggörs, kontinuerligt kommuniceras och förankras hos medlemmarna, så att vi alla delar visionen 
och fler blir delaktiga och kan bidra till att förädla banan utifrån potentialen den har. 

Motion 1 - Tees 

Trots återkommande ombyggnader är våra tees ojämna. I år har även flera tees gulnat och gräset dött 
på sina ställen, trots nytt bevattningssystem och en inte alltför varm och torr sommar. Vad är klubbens 
ambition och plan för att vi skall få ordning på våra tees? 

Svar motion 1a: Det finns en plan för teerna som uppdateras varje år. Naturligtvis ska vi ha tees som 
når upp till de kvalitetskrav vi har. Nyinstallerad bevattning innebär inte automatiskt att allt blir 
som man önskar. Intrimning och komplettering av det nyinstallerade bevattningssystemet har skett 
under året och arbetet med detta fortsätter. Dessvärre fick vi ett bakslag under sommaren när 
gödning, bevattning och slitage/spelfrekvens inte var i synk/intrimmat. Därav blev vissa tees gula 
under en kortare tid. Ojämnheter på tees uppstår i samband med golfspel = slitage. Det drabbar mer 
eller mindre alla tees på alla klubbar. 

Klubben anmodas att ta fram en plan för att förbättra våra tees, där dessa byggs om över tid på ett 
mer grundligt och hållbart sätt för att både bli jämna och kunna hålla under längre tid. 

Svar motion 1b: Det finns en plan för teerna som uppdateras varje år. Varje år behöver man se över 
och jämna till tees, det gör i princip alla banor i form av lite större arbeten under hösten. 
Kontinuerligt under spelsäsongen dressas tees. Beroende på mängden utförda dressningsaktiviteter 
pga.  uppslagen torv under spelsäsongen, bildas det en större eller mindre ”rygg” mellan den yta 
som teekulorna företrädesvis placeras på. Dressning sker efterhand och beroende av det slitage som 
tees utsätts för. Under 2020 har slitaget på tees varit större än någonsin tidigare. Under 
oktober/november månad har vi genomfört ett större arbete för att jämna till tees och i vissa fall 
göra dem större genom att ”svåla av grästorv”, jämna till, eventuellt utöka teeytan och därefter 
återplacera torv. Styrelsen anser motionen härigenom besvarad.  

 

Motion 2 – Gräsgångar 
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Greenteam har återkommande gånger försökt laga våra gräsgångar under de senaste åren, men 
resultatet har i de flesta fall uteblivit och tom försämrats under senaste året. Vad är klubbens ambition 
och plan för att få våra gräsgångar i ordning? 

Klubben anmodas åtgärda gräsgångarna på ett mer grundligt och hållbart sätt som medför att vi har 
gröna och jämna gångar under 2021 och framåt. 

Svar motion 2: Naturligtvis ska vi ha gräsgångar som når upp till de kvalitetskrav vi har. Gångarna 
tog oerhört mycket stryk under torkan sommaren 2018 (13 veckor utan regn) då vi inte hade någon 
bevattning på gångarna. Nyinstallerad bevattning innebär inte automatiskt att allt blir som man 
önskar. Intrimning och komplettering av det nyinstallerade bevattningssystemet har skett under 
året. Detta arbete ska fortsätta och många gräsgångar har tagit sig mycket bra i förhållande till hur 
det sett ut tidigare säsonger och försäsongen 2020. Den höga spelfrekvensen under Coronaåret 2020 
har bidragit till ökat slitage och tyvärr har bristande respekt för avspärrningar dessvärre medfört att 
etablering av gräs dragit ut på tiden. Brister i markbearbetningen har förekommit historiskt sett 
vilket inte är acceptabelt i det fortsatta arbetet. Vår golfbana ska sträva efter att vara en del i den 
naturliga omgivningen, det kan innebära att gångar inte alltid är gröna, raka och/eller helt jämna. 
Allt för att smälta in i den naturliga miljön. Däremot är det inte acceptabelt med gångar som är så 
ojämna att man knappt kan gå på dem. Det innebär också att gångar kan skilja sig åt om de ligger 
nära ljungheden i förhållande till de som är strandnära. 

 

Motion 3 - Bunkrar 

Banan har fått ett fantastisk lyft med våra nya pottbunkrar, men under året har konditionen varit 
varierande både vad gäller avsaknad av skålning och tillräckligt med sand. Vad är klubbens mål och 
plan för konditionen av befintliga bunkrar? 

Klubben anmodas att åtgärda bunkrarna så att de fyller sin funktion, med tydlig och metodisk skålning 
av sanden, samt påfyllning av tillräckligt med sand för att undvika att ha undre jordlager i spel. 

Svar motion 3: Våra bunkrar är helt korrekt byggda och konstruerade ur ett ”skålningsperspektiv”. 
Variationen på bunkrarna har snarare att göra med mängden sand och hur mängden sand är 
fördelad. Dessvärre så krattas ofta en bunker i den riktning som ”krattaren” stiger ut bunkern i 
stället för att skapa efterfrågad ”skål”. Tyvärr sker det alltför ofta att ”krattaren” krattar på ett sätt 
som förstärker känslan av för lite sand i ”skålningens botten” och att bunkern krattas på ett icke 
optimalt sätt för att nå den effekt som motionsskrivaren önskar. Kortare perioder under 2020 har 
det varit för lite sand i vissa bunkrar och det ska vi naturligtvis försöka undvika i framtiden. 

 

Motion 4 - Greener 

Våra greener har varierande hårdhet, onduleringar och fart. Vad är klubbens mål för våra greener, och 
vilken kort- och långsiktig plan finns för att få dem mer likvärdiga? 

Klubben anmodas att tydliggöra målbilden för våra greener, med tillhörande plan på kort och lång sikt 
för hur denna ska uppnås och genomföras. 

Svar motion 4: Våra greener har anlagts under olika decennier och då på olika underlag och 
material, alla med en blandning av olika grässorter.  Det har givit att vi har olika hårdhet och 
hastighet på olika greener. En t.ex. 2015 ombyggd green skiljer sig från en som anlades 1965.   
Arbetet med greenerna har som mål att göra dessa bättre och mer likartade. Det är ett arbete som 
vi ska fortsätta att göra under kommande säsonger med aktiviteter som djupluftning, hålpipning, 
dressning och stödsådd. På sikt kommer det att ge oss bättre likartade greener med jämnare fart 
mellan olika greener. Att vi har olika onduleringar på olika greener är ett medvetet val. Går vi 
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tillbaka historiskt var de flesta greener i princip helt platta. I samband med förändringar av 
greenoråden har vi nu börjat införa olika grader av onduleringar och nivåskillnader. Skötselplaner 
finns och vår banarkitekt kommer att tillsammans med oss dra upp riktlinjer för hur detta kommer 
att ske. 

 

Motion 5 – Kommunikation, transparens & förankring 

Information om planer, prioriteringar och åtgärder kan förbättras för att främja transparens, 
förankring och involvering. 

Klubben får uppdraget att förbättra kommunikationen och öppenheten till medlemmarna: 

1. Ge mer utrymme i månadsbrevet om banans skick och åtgärder. 

Svar motion 5:1: Informationen till medlemmarna kommer att förbättras. Vår banchef, Simon, har 
påbörjat arbetet med information genom det ”Nyhetsbrev bana november 2020”, som gick ut till 
LjGKs medlemmar. Klubbchef och ordförande för klubben informerar regelbundet på motsvarande 
sätt kring pågående aktiviteter och händelser. Utöver det så har vi vår hemsida där nyheter, 
arrangemang och andra aktiviteter presenteras löpande. 

2. Bjud in medlemmarna till kvartalsmässiga informations- och dialogmöten om planer och 
åtgärder (under Covid-19 restriktioner kan detta göras via videolänk, tex Zoom och Teams) 

Svar motion 5:2: Avstyrks. Årsmötet beslutar om investeringsbudget som ska göras i/för klubbens 
olika delar/aktiviteter. Detta beslut utgör grunden för allt som sker i verksamheten. Dessa 
investeringar omfattar även förändringar av banan. Några andra ”större” förändringar av banan 
sker inte. Att genomföra kvartalsmöten för aktiviteter som beslutats av årsmötet anser styrelsen 
inte nödvändigt, utan kan hanteras via information och kommunikation, t ex i form av att utskick 
från banchef, klubbchef eller ordförande. Det finns inte heller något allmänt behov av 
kvartalsmöten.  Vid behov kommer vi att inbjuda till informationsmöten, såsom exempelvis för att 
diskutera den nya långtidsplanen för banan.  

 

Motion 6 - Säkerhet 

Bara en av tio överlever hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Den avgörande faktorn vid ett hjärtstopp är 
tiden från att det inträffar tills hjärtlungräddningen påbörjas. Man räknar med att för varje minut som 
går så minskar chansen att överleva med tio procent. De 7–8 första minuterna är väldigt viktiga och vid 
längre tid så är prognosen avsevärt sämre. En strömstöt från en hjärtstartare kan vara livsavgörande 
och helst om det kan ges inom 3–4 minuter. Vi har idag hjärtstartare vid klubbhuset men för att 
klubben skall kunna erbjuda en säkrare miljö för spelarna föreslås att man göra en översyn för var på 
banan man kan placera ut fler hjärtstartare. Även Marshall bör ha en hjärtstartare i golfbilen. 
Hjärtstartare är en investering för alla medlemmar men kräver naturligtvis resurser. Klubben anmodas 
därför att undersöka möjligheterna att: A) Sätta av medel från klubbens kassa. B) Arrangera en 
golftävling under 2021 där startavgifterna oavkortat går till fler hjärtstartare. 

Svar motion 6A: Det finns inget utrymme i budgeten för 2021 att sätta av medel till inköp av 
hjärtstartare. Styrelsen tycker att det är ett utmärkt förslag med fler hjärtstartare och att dessa 
lämpligast finansieras genom en särskild tävling, se svar 6B nedan.  

Svar motion 6B: Tillstyrks. Styrelsen ser gärna att förslagsställaren tillsammans med 
tävlingskommittén finner en lämplig tävling där delar av eller hela startavgiften kan gå till inköp av 
fler hjärtstartare.  

Pehr Abrahamsson  
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Bilaga 2e – Motioner från Stefan Karlsson 
 

Från: Stefan Karlsson 
Skickat: den 4 december 2020 18:31 
Ämne: Motioner till närmaste årsmöte sista lördagen januari 2021  

Jag vill med denna skrivelse uppmärksamma klubben på förslag som avsevärt kan höja 
kvaliteten som helhet. 

Under de senaste decennierna har jag haft stor glädje att kunna utöva sporten i tävling och 
socialt både på hemmaplan som flera banor (minst 30 varje år) både i Sverige samt andra 
kontinenter, där jag företrädesvis besökt klubbar i toppskiktet av olika rankingskalor. Samtidigt 
haft förmånen att där diskutera banskötsel, klubbskötsel och drift på ideell och professionell 
basis med ansvariga representanter.  

De intryck som jag har tagit med mig hem försöker jag alltid vidarebefordra in i vår 
organisation men får väl tyvärr säga att jag möts knappast med lyhördhet. Istället många gånger 
med ren arrogans. Jag tror det behövs mer erfarenhetsutbyte på alla nivåer i klubben på klubbar 
i Sverige och utomlands samt att i större utsträckning använda kompetensen på SGF, STERF, 
utomstående kunskap. 

Motion 1.  Att klubben omedelbart återigen upprättar en kanal, förslagslåda eller liknande där 
medlemmars ideer och ser till att någon slags redovisning sker med kontinutet. 

Svar motion 1: Avstyrks. Förslagslåda har tidigare funnits, men kom i princip aldrig till 
användning. Därför togs den bort. Det är mycket enkelt för medlemmar att lämna 
synpunkter och förslag, antingen direkt till kansliet eller förtroendevalda eller via e-post. 
Någon särskild förslagslåda eller liknande behövs därför inte.  

Motion  2.  Spontangolfen har under senare år fått på tafsen där vi nästan administrerar ihjäl oss 
med datorer/mobiler. Tidsbokning har vissa fördelar men också nackdelar. Det är knappast 
fördel för yngre juniorer eller spontana infall om lite fritid har uppkommit för vuxna. Därför 
vill jag att klubben ändrar något och tillåter bollränna tex en fyrboll per timme  och/eller startar 
enbart bollränna tidigare än november månad. 

Svar motion 2: Avstyrks. Enligt styrelsens uppfattning är nuvarande fördelning mellan 
tidbokning och bollränna välavvägd.  

Motion  3.   Det första intrycket när vi kommer till klubben är viktigt. På parkeringen vill jag ha 
bort vresrosorna (som är en invasiv art) och som sällan ger ett fräscht intryck. Innanför 
sliperskanterna är det mest ogräs som växer och där borde vi plantera ljung vilket ger ett 
naturligt intryck som start på Ljunghusens GK. Jag är beredd att arrangera en ideell grupp som 
tex. kan använda befintliga plantor från banan och göra iordning detta. Detta avlastar ju vår 
personal och inkräktar inte på deras arbetsbelastning. 

Svar motion 3: Tillstyrks. Det är mycket tacksamt med medlemmar som genom egna insatser 
vill bidra till att vi ska få det bättre. De åtgärder som vidtas ska ske i samråd med BK och 
ordinarie personal och under dennas ledning.  
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Motion  4.  Vår bana behöver mer linkskaraktär. Greenerna behöver bli hårdare och med 
jämnare kvalitet sinsemellan. Foregreener är våra sorgebarn. Från den ytan ska valmöjlighet 
finnas att antingen putta eller chippa bollen men som det är idag är det alldeles för vanskligt 
med puttern på alltför många ställen. Mycket mer dress och oftare behövs framförallt på 
foregreen. Jag vill att vi höjer årsavgiften med ca 100 kronor för detta ändamål. 

Svar motion 4: Styrelsen delar uppfattningen att mer dressning m.m. behövs för att öka 
kvaliteten på banan. Ambitionen är också att dressningen successivt ska öka. Enligt 
styrelsens bedömning är emellertid inte majoriteten av medlemmarna för en avgiftshöjning 
utöver den som styrelsen föreslår.    

Motion  5.  Samarbetet vid ombyggnationer har mycket att önska. Det saknas en drivande 
definierad projektledare vilket i avsaknad av detta har inneburit en ”rödgrön röra” som en känd 
politiker uttryckte. 

Beslutet att lägga plast i bunkrarna på ett naturreservat var inte förankrat varken hos 
medlemmar, arkitekterna eller myndigheter. Övningsbunkern var bara ett test som skulle 
utvärderas och inte bara av enstaka personer. Det sades på årsmötet. När vi nu gjorde det blev 
det vackert men en halvmesyr. Bollarna rinner på de flesta ifrån bunkern eller stannar innan om 
de inte har hög fart. Dessutom genom klipplinjer har flera förpassats till ruffen. Knappast var 
väl meningen att bunker byggnationer för väl över miljonen inte längre kan kallas 
fairwaybunker utan ruffbunkrar. Både fairway- och greenbunkrar har en ”sorgkant” som kan 
vara en decimeter högre än bunkeringången och i första fallet flera meter innan. Det finns 
närliggande klubbar i Skåne som kan användas som goda exempel. 

Svar motion 5: Styrelsen ser inte att det ligger någon motion i ovanstående text. Oavsett vilka 
åtgärder som vidtas på golfbanan kommer det alltid att finnas några som tycker att vi skulle 
ha gjort något annat, eller på något annat sätt. Alla större ombyggnationer har presenterats, 
diskuterats och förankrats innan genomförandet. Samråd har också skett med våra 
naturvårdande myndigheter och tillstånd inhämtats då det har behövts. 
Bunkerombyggnaderna på 1-18 gjordes under åren 2015-2019 enligt banarkitektens 
anvisningar och har, enligt styrelsens uppfattning, inneburit ett väsentligt lyft jämfört med 
våra tidigare intetsägande och alltför lågt liggande bunkrar som vattenfylldes alldeles för 
lätt. Banans karaktär har väsentligt förstärkts och vi har fått mycket beröm för de nya 
bunkrarna. Banor över hela världen, inklusive på de brittiska öarna, har börjat använda 
samma sorts bunkerkanter då de håller väsentligt mycket längre än kanter av jord och gräs. 
Detta innebär stora löpande besparingar, flera hundra tusen kr varje år på minskat 
underhålls- och renoveringsbehov. Efterhand som underlaget tål det kommer gräset runt 
bunkrarna, särskilt i framkant, att klippas ner.   

Motion  6.  Tillgängligheten och kvaliteten på banan kan enkelt förbättras. Ta bort banans 
avstängning från midnatt till klockan halv sex respektive halv sju och använd istället ett 
”klipptåg” på ca en timme och våga köra den även senare på förmiddagen om det finns dagg 
tidigt på  morgonen. Det kan inte vara meningen att personalen ska kasa runt på blöta ytor. 
Hellre då att resultatet blir tiptopp. Om någon vill gå ut tidigt för att hinna med lite fritid innan 
arbetsdagen börjar blir ju det möjligt. 

Svar motion 6: Avstyrks. ”Klipptåg”, dvs. att alla grönytor på ett hål klipps samtidigt av olika 
personer och maskiner, har testats, men det orsakar bl.a. icke önskvärd köbildning som 
sedan håller i sig hela dagen. Särskilt besvärligt skulle det bli om klipptåget gav sig iväg mitt 
i tidbokningen med den belastning vi har på banan. Även om det naturligtvis är bättre att 
klippa när det är torrt än när det är fuktigt menar styrelsen att nuvarande ordning är att 
föredra med startförbud mycket tidigt på morgonen så att banpersonalen hinner iväg. Den 
som absolut vill spela så tidigt kan göra det ändå, från den tee där det inte är startförbud.    
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Jag tackar för er uppmärksamhet och kommer naturligtvis att förklara mer ingående vid sådant 
önskemål. 

Vänligen Stefan Karlsson, 550508-038 

Ljunghusen 4 december 2020  
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Bilaga 2f – Motioner från Tomas Westergren  
 

 

  

Från: Westergren, Tomas <Tomas.Westergren@ball.com>  
Skickat: den 5 december 2020 14:32 
Till: Ljunghusens GK <info@ljgk.se> 
Ämne: Till styrelsen - Förslag till årsmötet- nedskräpning  
 
Hej 
Vill lämna följande förslag till årsmötet. 
1) Vill först framföra att jag tycker att bankommiten gör ett mycket bra jobb. Dock anser jag 
att vi har ett problem med nedskräpning. 
Framför allt ser man mycket snuspåsar på banan o speciellt vid utslagsplatserna . På andra 
golfbanor har man speciella uppsamlare där snusare kan slänga sina påsar men det hade 
säkert hjälpt Med fler Vanliga papperskorgar/uppsamlare. 
För att förhindra nedskräpning så måste man göra det lätt för folk att bli av med skräpet 
men också hela tiden informera . Det räcker inte med uppmaningar på hemsidan utan det 
behövs fler skyltar med uppmaningar ute på banan o framför allt på första Tee. 
 
2) Ett annat problem är nedslagsmärkena på greenerna .På första tee borde det sättas upp 
skyltar där folk uppmanas ha med greenlagare o laga nedslagsmärken. Igen, information 
bara på hemsidan räcker tyvärr inte.  
 

Svar motion 1-2:  Man borde inte behöva vare sig informera eller skylta om att nedskräpning 
naturligtvis inte är tillåten i vårt fina naturskyddsområde och att alla ska laga sina 
nedslagsmärken. Detta borde vara självklarheter för alla. Styrelsen kan tyvärr konstatera att 
utvecklingen går år fel håll och att vi måste ta krafttag för att komma till rätta med 
problematiken. Skyltar och information räcker dessvärre inte utan här måste vi alla hjälpas åt och 
säga till alla ”syndare” vi ser direkt och på skarpen. När det gäller nedskräpningen är det klart att 
det underlättar om vi har fler papperskorgar/uppsamlare. Samtidigt medför alla skyltar, 
papperskorgar och annat merarbete för personalen, och en förfulning av 
landskapsbilden/naturupplevelsen. Här får en rimlighetsavvägning ske.  Vi kommer under 2021 att 
löpande se över hur det fungerar och göra de kompletteringar som bedöms nödvändiga. Styrelsen 
anser motionerna härigenom besvarade.        

 
Mvh 
Tomas Westergren 
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Bilaga 2g – Motion från Jan-Tuve Möller 
 

 

JAN TUVE MÖLLER 
Ljunghusens Golfklubb 
 
M O T I O N 
 
Inledning 
Årsmötet 2020 blev livligt. Det var en engagerad diskussion om klubbens likvida medel och 
därav framställdes ett förslag om höjda medlemsavgifter, som röstades ner med knapp 
majoritet. 
 
Det var uppenbart att kunskapen under mötet om klubbens likvida medel, var de kom ifrån 
och hur de användes inte var tillräcklig. Flera medlemmar kände sig vilsna. 
 
Motion 
Jag föreslår att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen kompletteras med en 
kassaflödesanalys. En sådan visar pedagogiskt och överskådligt var klubbens pengar kommit 
ifrån och hur de använts. Annorlunda uttryckt är kassaflödesanalysen en analys och sortering 
av samtliga transaktioner på klubbens bankkonto. I likhet med den dubbla bokföringen är 
kassaflödesanalysen självkontrollerande.  
 
Flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen kompletteras med  

* Kassaflödet från den löpande verksamheten 

* Kassaflödet i investeringsverksamheten 

* Kassaflödet i finansieringsverksamheten 

* Årets kassaflöde 

* Kassa och bank vid verksamhetsårets utgång 
 
Gällande klubbens stadgar föreslår jag att 16 §, Ärenden vid årsmötet ändras till följande: 

6 A. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret med flerårsöversikt. 

6 B. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys) för  
senaste räkenskapsåret. 

10 c Drifts- och investeringsbudget för det kommande verksamhetsåret. Budgeten ska, för 
jämförelse med utfallet, upprättas som en kassaflödesanalys. 

 
Svar: Styrelsen delar uppfattningen att en kassaflödesanalys är meningsfull. Dock skall 
den enligt klubbens revisor inte ingå i årsredovisningen. Den redovisas därför separat i 
årsmöteshandlingarna. Styrelsen anser härigenom motionen i den delen besvarad.  
När det gäller stadgarna kommer en arbetsgrupp att under 2021 se över och komma med 
förslag på ändringar av dessa. Det arbetet bör inte föregripas och motionen avstyrks därför 
i den del den avser ändring av stadgarna.   
 
Malmö den 20 december 2020 
Jan Tuve Möller 
(mångårig revisor i Ljunghusens Golfklubb och tilldelad klubbens förtjänsttecken) 


