
Ljungentelegrafen
nr 1 • 2017 M e d l e m s t i d n i n g  f ö r  L j u n g h u s e n s  G o l f k l u b b

Kallelse

Årsmöte 2017
i Ljunghusens Golfklubb.

Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB.

Lördagen den 28 januari.



LJUNGENTELEGRAFEN 

Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb 

Kinells väg 236 42 HÖLLVIKEN, telefon: 040-45 80 00, www.ljgk.se, info@ljgk.se Bankgiro 507-1303.  

Ansvarig utgivare: Stefan Lindvall. Eftertryck med angivande av källan är tillåtet. 

Redaktion: Magnus Jivén och Lars Gylldorff. Tryck: Holmbergs i Malmö AB.

Höllviken
Falsterbovägen 40
Telefon 040-45 92 60
handelsbanken.se/hollviken

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

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

Välkommen!



Årsmöte 2017 3

Innehåll:
 4 Val

 5 Året som gick 2016

 6 Årets resultat 2016

12  Klubbhus AB

15  Kommande år 2017

18  Kommittérapporten

21  Motioner

22  Ändring av stadgar

Föredragningslista:
 1  Fastställande av röstlängd för mötet.

 2  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3  Ändring av stadgar.

 4  Fastställande av föredragningslista.

 5  Val av ordförande för mötet.

 6  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötes  
 protokollet.

 7  A. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. 
 B. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat - och balansräkning) för senaste räken  
 skapsåret. 

 8  Föredragning av revisorernas berättelse.

 9  Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av överskott respektive under 
 skott enligt balansräkningen. 

10  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

11  Fastställande av:

  Medlemsavgifter, övriga avgifter, inträdesavgifter för det kommande verksamhetsåret.

  Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

  Drifts- och investeringsbudget för det kommande verksamhetsåret.

12  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

14  Fastställande av antalet styrelseledamöter.

15  Val av

  vice ordförande för styrelsen, för en tid av två (2) år;

  fyra (4) ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

  två (2) ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år;

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

  minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka  
 en skall utses till sammankallande.

16  Övriga frågor och mötets avslutande.

Program på årsmötesdagen:
9.00–10.30 Information

   1. Utveckling av banan.

   2. Klubbchefen informerar.

    • Medlems- och gästundersökningar

    • Ny Banchef

   3. Styrelsen informerar. 

    • Ekonomi

    • Inkomna Motioner

10.30–10.45  Teknisk paus. Klubben bjuder på enkel fika

10.45–11.00  Bolagsstämma för Ljunghusens  
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11.00–12.00  Årsmötesförhandlingar för  
   Ljunghusens Golfklubb.

Årsmöte 2017 3



Årsmöte 20174

Val
Styrelse
Namn Vald år Mandattid Funktion
Stefan Lindvall 2016 2 år Ordförande
Anna Briem 2015 2 år Vice Ordförande
Lars Hansson 2016 2 år Skattmästare
Martin Hammarberg 2016 2 år Ordf. Junior- och Elitk.
Ola Svantesson 2015 2 år Ordf. Marknadskomm.
Mats Molander 2015 2 år Ordf. Bankommitté
Bengt Malmberg 2015 2 år Ordf. Tävlingskommitté
Åke Kjellkvist 2015 2 år Ordf. Seniorkommitté

Revisorer
Per Larsson 2016 1 år Ordinarie
Jonas Björklund 2016 1 år Ordinarie
Inger Walle 2016 1 år Suppleant

Avsägelser
Anna Briem och Ola Svantesson har avböjt omval.

Valberedningens förslag
Val av 7 ledamöter på 2 år.
Nyval av Anders Kjellin som vice ordförande på 2 år.
Omval av Mats Molander, Bengt Malmberg  
 och Åke Kjellkvist på 2 år.
Nyval av Anders Almén på 1 år.
Nyval av Pia Ramel på 2 år.
Nyval av Heidi Hardenberger på 1 år.

Revisorer
Omval av Per Larsson och Jonas Björklund som  
ordinarie revisorer.
Omval av Inger Walle som suppleant.
Styrelsen föreslås öka med två personer utan att 
antalet kommittéer ökas.

Valberedningen 
Peter Erlandsson, Jonas Wetterlöf, Jesper Jelmteg,  
Maria Waldau 

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

Presentation av nya ledamöter
Anders Almén
Jag är en passionerad golfare på mitt 57nde levnadsår som 
spelar golf 2-3 ggr i veckan.  Kärleken till spelet belastas av en 
ingenjörsutbildad ”överanalytisk” hjärna. Den har hjälpt mig till 
ett framgångsrikt yrkesliv men inom golfen har den för tillfället 
begränsat mig till 12 i hcp. 
Utöver golfen är jag även engagerad i Ljunghusens Hand-
bollsklubb. När golfen lämnar tid över försörjer jag mig som 
företagsutvecklare, affärsängel och med professionellt styrelse-
arbete.
Bor i Höllviken och är gift med Yvonne som också är golfspe-
lare. Tre barn varav två som spelar golf. 

Heidi Hardenberger
Jag är född 1963 och gift med Håkan, tillsammans har vi två 
söner och vi är alla passionerade golfspelare som gärna spelar 
golf på Ljunghusen och andra attraktiva banor i och utanför 
Sverige. 
Jag arbetar med rekrytering och ledarutveckling och har tidi-
gare erfarenheter från styrelsearbete i en golfklubb. Medlem 
sedan 2011 och har de senaste åren haft förmånen att spela för 
Ljgk´s D-50 lag.

Anders Kjellin
Jag är född 1964 och gift med Susanne. Vi har 4 barn i åld-
rarna 15-23 och vi bor i Höllviken.
Jag är medlem sedan 1974 och jag sommarjobbade som ban-
arbetare mellan åren 1978 och 1989. Sitter i bankommittén 
sedan många år och på avdelningen golfmeriter så begränsar 
det sig till hcp 4 och för tillfället klubbmästare H50.
På avdelningen lite mer udda intressen får det bli militärhis-
toria och att jag de senaste 10 åren med glädje ägnar mig åt 
westernridning.

Pia Ramel
Jag är född 1964, medlem i klubben sedan 1975 och skolad av 
”Kirr” och Göran Sandegård.
Jag är stolt över mina tre barn och lika många inteckningar på 
KM-tavlan. Samlar på ronder under 80 och par på 23:an:)
Mina intressen är golf, padel och friluftsliv och jag gillar när det 
blåser.
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Anders Almén Pia Ramel

Anders Kjellin Heidi Hardenberger
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Året som gick 2016

Styrelsens samlade  
verksamhetsberättelse

Styrelsen har under året bestått av,

Ordförande Stefan Lindvall, vice ordförande Anna Briem, ordina-
rie ledamöter, Lars Hansson skattmästare, Martin Hammarberg 
(elit och juniorkommitté), Åke Kjellkvist (seniorkommittén), Bengt 
Malmberg (tävlingskommittén), Mats Molander (bankommittén) 
och Ola Svantesson (marknadskommittén).

Adjungerade under året har varit Niclas Arwefjäll (pro), Christian 
Lüning (juniorrepresentant) och Magnus Jivén (klubbchef).

Per Larsson och Jonas Björklund har varit ordinarie revisorer med 
Inger Walle som suppleant. Styrelsen har under året haft 9 proto-
kollförda sammanträden.

arbetat med projektet att fondera en del av inträdesavgifterna 
för framtida investeringar. Vi har beslutat att fondera 75 
procent av inträdesavgifterna (motsvarande den del vi har i 
medlemslån på tidigare). Fonden kommer löpande att utnyttjas 
till investeringar i banan.

Det ekonomiska driftsutfallet är kraftigt sämre jämfört med 
det budgeterade resultatet. Greenfee och företagsgolf gav betyd-
ligt mindre i intäkter än beräknat. Sponsorintäkterna var också 
lägre än budgeterat. Vi har under året haft högre kostnader pga. 
ökade reparationer av maskiner på banan, en längre spelsäsong 
med ökade personalkostnader och högre kostnader för att få 
alla våra ombyggnader att växa samman. Vi har även rensat 
bort gamla kundfakturor och haft högre personalkostnader i 
kansliet vilket givit högre gemensamma kostnader. Även kostna-
den för fastigheten har varit högre bl.a. p g a högre kostnader 
för städning och el under en lång säsong.

Vår externfinansiering har under flera minskat och är således  
även i år mindre än beräknat. Detta betyder att i framtiden 
måste vår internfinansiering genom medlemmarna öka för att 
vi skall kunna hålla banan och verksamheten i det skick som 
medlemmarna önskar.

Investeringarna har hållits/utfallit lägre än budgeterat.
Till styrelsen har det inkommit en motion för behandling på 

årsmötet, denna redogörs för på annan plats i detta dokument.
Styrelsen framför sitt hjärtliga tack till alla medlemmar, 

frivilliga funktionärer, kommittéledamöter, personal, sponsorer 
och andra partners för att härligt golfår 2016 och önskar alla 
välkomna tillbaka 2017.

Klubbens verksamhetsår 2016 slutade den 31 oktober och 
på årsmötesdagen 2017 har vi alltså redan varit verksamma 
3 månader på det nya året. Bosklutsperioden möjliggör att vi 
redan lördagen den 28 januari kan ha ett formellt årsmöte med 
kallelse 3 veckor innan och med ett färdigt bokslut i kallelsen.

Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft 9 proto-
kollförda möten. Av naturliga skäl har dessa dominerats av 
de ombyggnader som genomförts de senaste åren och alla de 
aktiviteter som genomförts under året. Under vintern 2015-
2016 genomfördes ombyggnaden av bunkrarna på hålen 17 och 
18, (kostnaden för dessa belastar 2015/2016). Detta gav ett 
ännu bättre linksanpassat utseende på dessa hål. Finishen har 
prioriterats under året och vi har även arbetat med att förbättra 
kvalitén på spelfältet. Det finns fortfarande områden att arbeta 
med t ex kvalitén på ruffarna.

Vi har under hösten fortsatt arbetet med att göra våra 
bunkrar mer landskapsanpassade, bl.a. på hålen 5, 11, 14 och 
15 (kostnaden för genomfört arbete belastar 2016/2017). 
På hål 5 har vi gjort greenen mer lättåtkomlig och definierat 
hålet med ett par nya bunkrar. Hål 11 har fått 3 nya ombyggda 
bunkrar som nu definierar greenytan bättre och gör den mer 
synlig från tee.

Vi beslöt även detta år att arrangera Nordea Tour Finalen – 
Vellinge Open tillsammans med Nordea Tour. Tävlingsveckan var 
mycket lyckad i hårt och tufft väder och banan presenterades i 
toppklass. Aktiviteterna innan tävlingen drog många deltagare 
Pro-Am med 156 spelare. Vi kommer inte att arrangera täv-
lingen 2017 då touren just nu letar efter ny huvudsponsor.

Spelfrekvensen på banan har även detta år varit varit ganska 
hög. Tillgången på att kunna spela på vår bana är fortsatt 
mycket god, exempelvis var beläggningsgraden i augusti 67 % i 
genomsnitt.

Processen med att skattemyndigheten vill taxera vårt 
klubbhus som kommersiell fastighet, i stället för som tidigare en 
sportanläggning, har fortsatt. Eftersom Svenska Golfförbundet 
(SGF) fortsatt anser detta vara ett principiellt ärende så tog 
förbundet hela ombudskostnaden för oss. Målet överklagades i 
högre instans men även där förlorade vi/SGF. Tillsammans med 
SGF har vi beslutat att inte fortsätta processen. Detta kommer 
få till följd att vi årligen även fortsättningsvis kommer att ha en 
kostnad på ca 70.000 kr i fastighetsskatt i bolaget.

Under året har vi drivit ett projekt att få medlemmar att 
skänka sina lån mot juniorers inträdesavgifter. Detta har under 
året givit oss knappt 580.000 kr i skänkta lån. Vi har också 
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Medlemsstatistik
Kategori 2015-10-31 2016-10-31 +/-
Aktiv kvinna 369 362 -7
Aktiv man 595 610 15
Aktiv kvinna 22-30 år 23 27 4
Aktiv man 22-30 år 69 69 0
Junior kvinna 0-21 år 39 37 -2
Junior man  0-21 år 103 116 13
Summa fulltid 1198 1221 23

Vardags kvinna 67 67 0
Vardags man 67 71 4
Summa vardags 134 138 4
Summa aktiva m spelrätt 1332 1359 27

Non resident kvinna 19 17 -2
Non resident man 43 33 -10
Ungdom special kvinna 22 25 3
Ungdoms special man 39 41 2
Hedersmedlemmar kvinna 1 0 -1
Hedersmedlemmar man 4 4 0
Delsumma 128 120 -8
Totalt aktiva 1460 1479 19
Passiv kvinna 146 145 -1
Passiv man 214 215 1
Klubbhus-, kallad medlem 32 35 3
Totalt antal medlem. 1852 1874 22
Provmedlem junior 22 39 17
Övningskort 36+ 55 96 41
SUMMA 1929 2009 80
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Resultaträkning med budget 2015/2016

GEMENSAMMA VERKSAMHETEN

Intäkter Budget 16 Utfall 16
Medlems-, skåps- o köavgifter 8 380 000 8 444 444
Inträdesavgifter 1 040 000 1 606 600
Avgifter SGF, Svensk Golf o SkGDF -375 000 -354 953
Greenfee, spelrättsavgifter 3 400 000 2 953 461
Range, Kom. bidrag, övr. int. 605 000 605 302
Summa intäkter 13 050 000 13 254 854

Kostnader administrationen, arrenden m.m.
Personalkostnader 2 450 000 2 507 826
Arrenden, vägavgifter och Range 450 000 430 067
Övriga gemensamma kostnader 600 000 1 053 169
Summa kostnader adm. 3 500 000 3 991 062

Kostnader banan
Personalkostnader 4 300 000 4 361 060
Övriga kostnader 1 500 000 1 571 207
Summa kostnader banan 5 800 000 5 932 267

Kostnader klubbhuset
Övriga fastighetskostnader 280 000 303 037
Hyra till Klubbhus AB, verksamh.bidr. 1 450 000 1 610 000
Summa kostnader klubbhuset 1 730 000 1 913 037

Räntenetto -20 000 -18 814

Avskrivningar, se noter 1 600 000 1 659 339                                       
UTFALL GEMENSAM VERKSAMHET 400 000 -259 664
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Vinnarna Rasmus Hjelm, KM Herrar och Kajsa Arwefjäll KM Damer med förre ordföranden Bengt Olsson.
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KOMMITTÉVERKSAMHETEN

Elit- och Juniorkomittén Budget 16 Utfall 16
Intäkter 890 000 838 773
Kostnader 1 335 000 1 373 747
Kommitténs resultat -445 000 -534 974

Tävlingskommittén
Intäkter 295 000 262 000
Kostnader 185 000 163 915
 = Kommitténs resultat 110 000 98 085

Seniorkommittén Budget 16 Utfall 16
Intäkter - Startavgifter 180 000 180 795
Kostnader - Tävlingsarrangemang 180 000 188 098
 = Kommitténs resultat 0 -7 303

Klubb- och medlemskommittén
Intäkter 0 0
Kostnader 78 000 71 325
 = Kommitténs resultat -78 000 -71 325

Marknadskommittén
Intäkter 1 255 000 1 009 000
Kostnader 350 000 343 006
 = Kommitténs resultat 905 000 665 994

UTFALL KOMMITTÉVERKSAMHET 492 000 150 477
UTFALL GEMENSAM VERKSAMHET 400 000 -259 664
RESULTAT FÖR VERKSAMHETEN 892 000 -109 187

ÅTERSKÄNKTA LÅN, AKTIER 0 4 800
SKÄNKTA LÅN, KVITTAT MOT JUNIORER 0 579 650
FONDERADE INTRÄDESAVGIFTER 0 -1 169 475
REAFÖRLUST MASKINFÖRSÄLJNING 0 0

REDOVISAT RESULTAT 892 000 -694 212
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2016-10-31 2015-10-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 1 2 114 145 2 273 054
Mark 158 333 158 333
Markanläggning 2 167 989 202 413
Bananläggningar 3 2 116 910 2 279 286
Bevattningsanläggning 4 102 356 143 676
Maskiner och inventarier 5 3 492 367 4 015 463

8 152 100 9 072 225
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 6 182 500 182 500
Fordran på Klubbhus AB 14 264 857 14 174 857

14 447 357 14 357 357

Summa anläggningstillgångar 22 599 457 23 429 582

Omsättningstillgångar
Lager mm 110 781 64 000
Pågående ombyggnad bana 45 075 78 826

155 856 142 826
Fordringar
Kortfristiga fordringar 773 717 519 528
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 316 831 380 874

1 090 548 900 402

Kassa och bank 13 304 14 349
Summa omsättningstillgångar 1 259 708 1 057 577

SUMMA TILLGÅNGAR 23 859 165 24 487 159

MEDLEMSKAPITAL OCH SKULDER 
Medlemskapital
Medlemsinlåning 7 14 036 205 14 802 355
Donationer från medlemmar 8 0 258 509
Fonderingar 9 1 061 387
Balanserade överskott 6 727 095 6 689 588
Redovisat resultat -694 214 37 506

21 130 473 21 787 959
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0
Kirr´s o Molanders juniorfonder 48 762 35 040

48 762 35 040
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 910 079 895 499
Medlemslån utträde 7 17 000
Leverantörsskulder 939 824 668 799
Övriga kortfristiga skulder 233 190 406 752
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 579 837 693 110

2 679 930 2 664 160

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 859 165 24 487 159

Ställda panter
Fastighetsinteckningar 2 000 000 2 000 000

Ansvarsförbindelser 0 0

Årsmöte 20178
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Noter till balansräkningen

Tillgångar och skulder för vilka värderingsprinciper ej framgår av nedanstående noter

har värderats i enlighet med god redovisningssed.
2016-10-31 2015-10-31

Not 1 - Byggnader
Anskaffningsvärde, ingående 4 825 310 4 825 310
Årets investering 0 0
Ackumulerade avskrivningar, ingående -2 552 256 -2 393 345
Årets avskrivningar -158 909 -158 911
Bokfört värde 2 114 145 2 273 054
Planenlig avskrivning: 4% på anskaffningsvärdet

Not 2 - Markanläggningar
Anskaffningsvärde, ingående 750 456 599 453
Årets investering 0 151 003
Ackumulerade avskrivningar, ingående -548 043 -529 048
Årets avskrivningar -34 424 -18 995
Bokfört värde 167 989 202 413
Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet

Not 3 - Bananläggningar
Anskaffningsvärde, ingående 4 589 555 4 589 555
Årets investering 639 732 0
Ackumulerade avskrivningar, ingående -2 310 269 -1 996 621
Årets avskrivningar -802 108 -313 648
Bokfört värde 2 116 910 2 279 286
Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet

Not 4 - Bevattningsanläggningen
Anskaffningsvärde, ingående 2 198 064 2 198 064
Årets investering 5 125 0
Ackumulerade avskrivningar, ingående -2 054 388 -1 963 676
Årets avskrivningar -46 445 -90 712
Bokfört värde 102 356 143 676
Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet

Not 5 - Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde, ingående 11 428 815 10 607 955

Årets investering 572 011 1 879 319

Försäljning/Utrangering -420 605 -1 058 459

Ackumulerade avskrivningar, ingående -7 413 351 -7 243 554

Försäljning/Utrangering, avskrivningar 420 605 841 271

Årets avskrivningar -1 095 108 -1 011 068
Bokfört värde 3 492 367 4 015 464
Planenlig avskrivning maskiner: 15%-20% på anskaffningsvärdet beroende på anskaffningsår

Planenlig avskrivning inventarier: 20% på anskaffningsvärdet 

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

Not 7 - Medlemsinlåning
Ingående balans 14 802 355 15 061 930
Ny inlåning under året 0 0
Eftergivna lån -579 650 -259 575
Återbetalda lån -169 500 0
Bokfört värde 14 053 205 14 802 355

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

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.

Not 9 - Fonderingar

Ingående balans 0 0

Avsatta fonderingar under året 1 169 475 0

Upplösta fonderingar under året -108 088 0

Bokfört värde 1 061 387 0
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Översikt investeringar 2016 Utfall Budget Diff

Påbörjade och planerade arbeten, utförs 2015‐2016

Bunkrar 17 och 18 233 548 200 000 ‐33 548

Tee 2, 7, 17, 26 133 049 100 000 ‐33 049

Summa 366 597 300 000 ‐66 597

Maskiner

Ruffklippare 199 375 188 000 ‐11 375

Torvskärare 73 933 75 000 1 067

Smitcho vält 123 750 124 000 250

Cushman transportfordon 106 250 125 000 18 750

Gödselspridare 14 905 13 000 ‐1 905

Datorer 29 423 12 000 ‐17 423

Tvättmaskin 24 375 31 000 6 625

Summa 572 011 568 000 ‐4 011

Banförbättringar 2016‐2017

Bunkerkanter, tees 0 125 000 125 000

Övningsområde, bunkrar 75 625 75 000 ‐625

Bevattning 5 125 200 000 194 875

Skyltning  86 452 100 000 13 548

Summa 167 202 500 000 332 798

Förbättringar fastighet

Kansli/Shop 256 938 300 000 43 062

Konferens 36 920 0 ‐36 920

Restaurang 101 335 90 000 ‐11 335

Säkerhet 42 667 0 ‐42 667

Toalett bana 81 237 75 000 ‐6 237

Värmepump 30 000 0 ‐30 000

Summa 549 096 465 000 ‐84 096

Totalt 1 654 906 1 833 000 178 094
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Ljunghusens Golfklubb 
Org.nr 846000-9403 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Ljunghusens 
Golfklubb för räkenskapsåret 2015-11-01 – 2016-10-31. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
 
Höllviken den                           2016 
 
 
 
Per Larsson Jonas Björklund 
Auktoriserad revisor Föreningsvald revisor 

Jacob Larsson 7 år och Sven Danielsson 93 år spelade 2 generationer.   Levande klubb den 8 juli 2017. 
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LJUNGHUSENS KLUBBHUS AB Årsredovisning 2015/2016
Org. Nr. 556095-5634
KALLELSE
Aktieägarna i Ljunghusens Klubbhus AB kallas härmed till årsstämma lördagen den 28 januari 2016 kl 10.45

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

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

Nuvarande styrelse: Stefan Lindvall, Anna Briem, Lars Hansson
Revisor och revisorssuppleant valdes på ett år 2016-01-30
Nuvarande revisor: Per Larsson Revisorsuppleant Hans Åke Angtoft

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

15 Årsstämman avslutas.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016
Styrelsen och verkställande direktören för Ljunghusens Klubbhus AB får härmed avgiva följande 
årsredovisning för tiden 2015-11-01 - 2016-10-31

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden per 2016-10-31
Av bolagets samtliga 480 aktier äger Ljunghusens Golfklubb 365 aktier, vilket motsvarar ca 76% av såväl aktier som röster 
(f.år 365 aktier). Övriga aktier ägs av nuvarande och tidigare medlemmar i Ljunghusens Golfklubb.

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

Resultat och ställning 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Rörelsens intäkter 1 768 464 1 824 034 1 457 218 1 463 634
Resultat efter finansiella poster 6735 0 0 0
Balansomslutning 16 119 700 14 557 443 14 895 053 15 035 340
Eget kapital 245 951 240 696 240 696 240 696
Soliditet 1,5% 1,7% 1,6% 1,6%
Medelantal anställda 0 0 0 0
Löner och andra ersättningar 0 0 0 0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 0
Årets resultat 5 255
Summa kronor 5 255

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning. 5 255
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning med tillhörande notanteckningar.
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Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015

Hyresintäkter 1 768 464 1 824 034
Övriga intäkter

1 768 464 1 824 034
Uppvärmning, el och vatten -256 082 -279 264
Reparation, underhåll och städ -564 955 -666 459
Övriga driftskostnader -291 482 -252 212
Avskrivningar enligt plan 3 -648 126 -624 334

Rörelsens kostnader -1 760 645 -1 822 269

Rörelseresultat 7 819 1 765

Ränteintäkter 141 0
Räntekostnader -1 225 -1 765

Resultat efter finansiella poster 6 735 0

Skatt på årets resultat -1 480 0

Årets resultat 5 255 0

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2016-10-31 2015-10-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad, markanläggning och mark 4 13 424 646 13 615 657
Pågående om- och tillbyggnad 0 0
Inventarier 5 843 393 751 415

14 268 039 14 367 072
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar 1 786 968 284 567

1 786 968 284 567

Kassa, bank 64 763 13 408

Summa tillgångar 16 119 770 14 665 047

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 480 aktier 240 000 240 000
Reservfond 696 696
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 0 0
Årets redovisade resultat 5 255 0

245 951 240 696
Långfristiga skulder
Skuld till Ljunghusens Golfklubb 15 734 856 14 174 857

15 734 856 14 174 857
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 95 250 219 203
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 713 30 291

138 963 249 494

Summa eget kapital och skulder 16 119 770 14 665 047

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

Not 1  Redovisnings och värderingsprinciper Not 5  Inventarier och markinven. 2014/2015 2013/2014

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen med Ingående anskaffningsvärde 2 267 389 1 960 880
beaktande av Bokföringsnämndens allmänna råd.  Investering under året 230 177 306 509
Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde  Försäljningar/utrangeringar 0 0

respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Utgående ack. anskaffningsvärden  2 497 566 2 267 389

Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar 1 515 974 1 382 210
Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde  Försäljningar/utrangeringar 0 0
med olika procentsatser enligt följande: Årets avskrivningar 138 199 133 764

Byggnader 24% Utgående ack. avskrivningar 1 654 173 1 515 974
Markanläggningar 5%
Markinventarier 5% Utgående planenligt restvärde 843 393 751 415
Inventarier  20%

Ljunghusen 20161206

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning

beräknas bli betalt. Stefan Lindvall Anna Briem
Ordförande

Not 2  Medelantalet anställda 2015/2016 2014/2015

Antal anställda 0 0

Några löner och andra ersättningar till  Lars Hansson
verkställande direktören och styrelsen har inte utgått. 

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 430 611 411 254

Studio 40 312 40 312

Markanläggningar 39 004 39 004 Magnus Jivén

Inventarier och markinventarier 138 199 133 764 VD

648 126 624 334

Min revisionsberättelse har avgivits 20161206

Not 4  Byggnad, markanläggning och mark

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 18 218 464 18 141 367 Per Larsson

Investering under året 318 915 77 097 Auktoriserad revisor VisionREvision AB
Utgående ack. anskaffningsvärden  18 537 379 18 218 464

Ingående avskrivningar 4 956 058 4 504 492
Årets avskrivningar 470 923 451 566
Utgående ackumulerade avskrivningar 5 426 981 4 956 058

Utgående planenligt restvärde 13 110 398 13 262 406 Förslag till val av antal styrelseledamöter

Taxeringsvärde byggnader Saknas Saknas 3 stycken ledamöter

Mark och markanläggning Förslag till val av styrelse Vald Förslag

Ingående anskaffningsvärde 806 670 806 670 Stefan Lindvall 2013 Omval
Investering under året 0 0 Anders Kjellin Nyval
Utgående ack. anskaffningsvärden  806 670 806 670 Lars Hansson 2015 Omval

Ingående avskrivningar 453 419 414 415
Årets avskrivningar 39 004 39 004
Utgående ackumulerade avskrivningar 492 423 453 419

Utgående planenligt restvärde 314 247 353 251 Val revisor och suppleant

Taxeringsvärde mark Saknas Saknas Per Larsson 2013 Omval
Planenligt restvärde på byggnad,  13 424 645 13 615 657 HansÅke Angtoft revisorssuppleant 2013 Omval
markanläggning och mark

Årsmöte 201714
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Kommande år - 2017

Resultatbudget för 2017 med utfall för 2016

GEMENSAMMA VERKSAMHETEN

Intäkter Utfall 16 Budget 17

Medlems‐, skåps‐ o köavgifter 8 444 444 9 125 800

Inträdesavgifter 1 606 600 1 794 000

Avgifter SGF, Svensk Golf o SkGDF ‐354 953 ‐390 000

Greenfee, spelrättsavgifter 2 953 461 2 900 000

Range, Kom. bidrag, övr. int. 605 302 640 000

Summa intäkter 13 254 854 14 069 800

Kostnader administrationen, arrenden m.m.

Personalkostnader 2 507 826 2 495 000

Arrenden, vägavgifter och Range 430 067 435 000

Övriga gemensamma kostnader 1 053 169 650 000

Summa kostnader adm. 3 991 062 3 580 000

Kostnader banan

Personalkostnader 4 361 060 4 520 000

Leasingkostnader 0 245 000

Övriga kostnader 1 571 207 1 515 000

Summa kostnader banan 5 932 267 6 280 000

Kostnader klubbhuset

Övriga fastighetskostnader 303 037 300 000

Hyra till Klubbhus AB, verksamh.bidr. 1 610 000 1 685 000

Summa kostnader klubbhuset 1 913 037 1 985 000

Räntenetto ‐18 814 ‐20 000

Avskrivningar, se noter 1 659 339 1 525 000
                            

UTFALL GEMENSAM VERKSAMHET ‐259 664 679 800

Sida 1 av 2
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Vacker vy över träningsbanan, artonde green och Falsterbohus tagen från klubbhusbalkongen.
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KOMMITTÉVERKSAMHETEN

Elit‐ och Juniorkomittén Utfall 16 Budget 17

Intäkter 838 773 977 000

Kostnader  1 373 747 1 358 000

Kommitténs resultat ‐534 974 ‐381 000

Tävlingskommittén

Intäkter 262 000 270 000

Kostnader 163 915 170 000

 = Kommitténs resultat 98 085 100 000

Seniorkommittén Utfall 16 Budget 17

Intäkter ‐ Startavgifter 180 795 180 000

Kostnader ‐ Tävlingsarrangemang 188 098 180 000

 = Kommitténs resultat ‐7 303 0

Klubb‐ och medlemskommittén

Intäkter  0 0

Kostnader  71 325 50 000

 = Kommitténs resultat ‐71 325 ‐50 000

Marknadskommittén

Intäkter 1 009 000 920 000

Kostnader  343 006 140 000

 = Kommitténs resultat 665 994 780 000

UTFALL KOMMITTÉVERKSAMHET 150 477 449 000

UTFALL GEMENSAM VERKSAMHET ‐259 664 679 800

RESULTAT FÖR VERKSAMHETEN ‐109 187 1 128 800

ÅTERSKÄNKTA LÅN, AKTIER 4 800 5 000

SKÄNKTA LÅN, KVITTAT MOT JUNIORER 579 650 250 000

FONDERADE INTRÄDESAVGIFTER (75%) ‐1 169 475 ‐1 345 500

REAFÖRLUST MASKINFÖRSÄLJNING 0 0

REDOVISAT RESULTAT ‐694 212 38 300

Sida 2 av 2 Årsmöte 201716

Den nya layouten på hål 11.
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Investeringar 2017

Maskiner/Banan Utförande tid Budget
Fairwayklippare April 2017 1 750 000
  Maskinerna leasas -1 750 000
Bunkrar hål 10-16 Hösten 2017 450 000
Puttinggreenområde Hösten 2017 450 000
Rangen, upprustning April 2017 100 000
Skåp maskinhall Februari 2017 65 000

1 065 000
Allmänt

85 årsboken Hösten 2017 200 000
Toalett bana Hösten 2017 200 000
Inventarier Februari 2017 20 000
Nätburar tee 1 - 2 st Februari 2017 25 000

445 000
Summering klubb 1 510 000

Fastighet Ljunghusens Klubbhus AB
Omklädningsrum Våren 2017 1 000 000
Omklädningsrum del 2 Våren 2017 100 000
Räcke balkong Våren 2017 350 000
Religning rör Vintern 16/17 190 000
  Avgår lån i bolaget -1 000 000

640 000

Summa hela verksamheten 2 150 000
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Avgiftskategori Nuvarande Förslag
Aktiv senior 31-99 år 6 500 6 900
Ungdom 22-30 år 3 100 3 200
Ungdom special 1 300 1 400
Vardagssenior 31-99 år 4 700 5 300
Junior 0-21 år 2 400 2 500
Non Resident 2 500 2 600
Passiv medlem  800 800
Förseningsavgifter
Senior vid betalning efter 28/2 300 Oförändrad
Senior vid betalning efter 31/3 600 Oförändrad
Junior o Passiv efter 28/2 100 Oförändrad
Junior o Passiv efter 31/3 200 Oförändrad
Förseningsavgift utgår även vid försent betald delfaktura.

Inträdesavgift
Ny medlem inträdesavgift 4 ggr respektive kategoris avgift 
Skåpavgifter
Klädskåp 350 400 
Bagskåp stort under 700 750
Bagskåp stort under med el 800 850
Bagskåp under 600 650
Bagskåp över 400 450
Specialerbjudande Inträdesavgift Ungdom (22-30 år)
Styrelsen föreslår att vi under 2017 fortsatt erbjuder ett 
mycket attraktivt och värdefullt erbjudande för junior/ungdom 
och familjer. Erbjudandet innebär att junioren/ungdomen kan 
erlägga den slutliga inträdesavgiften med kraftig rabatt. För 
endast 10.350 kr, i stället för 20.700 kr, kan junior/ungdomen 
bli fullvärdig medlem. För att lösa inträdesbeloppet kan princi-
pen med efterskänkt medlemslån användas.

Medlemsavgifter för 2016-2017
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Kommittérapporter

Elit- och juniorkommittén
Martin Hammarberg, ordförande

Carina Lundberg, Christian Lüning, Johan Timelin, Krister Hansson 
och Niclas Arwefjäll.

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

Elit
Satsningen för våra elit- och juniorgolfare fortsätter. Tre spelare 
varav två juniorer har detta år varit uttagna till landslagsupp-
drag, Emma Henrikson spelar i Sveriges EM- och VM-lag. Sara 
Kjellker och Albin Bergström har representerat Sverige i EM. 
Albin har även spelat pojk-VM i Japan samt deltagit i en större 
juniortävling i USA.

I Lag-SM för damer så spelar Ljunghusen i högsta serien 
och spelade till sig en sjundeplats. Herrlaget vann Division 1 och 
spelar därmed i högsta serien 2017.

Klubbens ”elit”-satsning på juniorer syns i golfförbundets 
ranking. Vi rankas nu som Sveriges bästa klubb på juniorsidan. 
Vi har också ett antal spelare som rankas topp 10 i sin ålders-
klass. T ex så rankas Emma Henriksson tvåa bland amatörer 
samtidigt som hon är med i damlandslaget. Vi kan glädjas över 
att Sara Kjellker rankas som tvåa bland flickor-18 år. Albin 
Bergström som etta pojkar-17 år, Kajsa Arwefjäll som 5:a 
flickor-16 år och slutligen Rasmus Hjelm som 7:a pojkar 15-år. 
Utöver det så återfinns ett antal Ljunghusen-juniorer bland de 
30 bästa spelarna i sina respektive åldersklasser. Ljunghusens 
”elit”-junior håller verkligen hög klass.

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

 Tävlingsverksamhet för bredden
Våra knattar och juniorer har som vanligt haft en fullbokad 
säsong. 
•	 Tre	lag	från	Ljunghusen	deltog	i	Matchligen	för	juniorer	max	

15 år gamla. Matchspel sker med 4 juniorer i varje lag mot 
andra klubbar i distriktet under vår och sommar. Inget lag 
nådde kvartsfinal.

•	 Lagtävlingen	Sydvästslaget	där	Bokskogen,	Falsterbo,	
Flommen och Ljunghusen är representerade, slutade med 
seger för vårt lag. Värdskapet går runt under sommaren med 
således fyra tävlingstillfällen.

•	 Tisdagsmästaren	har	spelats	8	tisdagar	under	sommarlovet.	
Vi har i genomsnitt haft 35 deltagare vid varje tävling. Tack 
alla föräldrar som ställt upp som tävlingsledare. Vinnare: A) 
David Lundberg, B) Philip Girdo, C) Algot Stålarm, D) Tilde 
Regmyr.

•	 Göran	och	Kalles	pokal	vanns	av	Isak	Timelin.

•	 KnatteTrofén	vanns	av	Maximilian	Björnström.

Vintertouren
I mitten av mars avslutades Vintertouren. En tävling där 9 hål 
spelas varje söndag från november till mars. Tävlingen spelas 
tillsammans med klubbarna Flommen och Falsterbo Årets 
segrare: Jan Rosengren (Flommen) och 2:a Elliot Hanson.

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

Skandia Cup
2016 var återigen ett bra Skandia Cup år för Ljunghusen. Efter 
gruppkval på Falsterbo så kvalificerade sig 8 Ljunghusare till 
Regionfinalen som spelades på Degerberga i början av augusti. 
Riksfinalen spelades på Lindö park (norr om Stockholm) och 
vi hade fyra deltagare med. Kajsa Arwefjäll två i F-16, Rasmus 
Hjelm 4:a i P-15, Emma Thorsson 8:a i F-15 och slutligen 
Ludwig Hammarberg 9:a i P-14. 

Mästerskap
Juniorpokalen togs hem av Jacob Ericsson.
Årets Knatte-KM vanns av Jonathan Ericsson.
Klubbmästare blev ”naturligtvis” två juniorer. Kajsa Arwefjäll 
i damklassen och Rasmus Hjelm i herrklassen. Grattis! Det bör 
nämnas att Rasmus vann med 23 slag före tvåan vilket troligen 
är ett rekord i klubbens historia.

JSM-klubblag
I år vann Ljunghusens juniorlag elitserien för södra Sverige. 
Detta innebar slutspel på Landeryd GK utanför Linköping. Fint 
spel innebar att våra elitjuniorer fick följa med till Spanien som 
ett av fyra lag. I finalen blev vi 2:a efter en tuff finalmatch mot 
Stockholm.

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

Två fulla bussar tog 16 juniorer till Kungsbacka där det spe-
lades golf på Forsgården med bla en match mot deras juniorer.
I år har ett utbyte med Kristianstad GK fortsatt med en match 
på var klubb. 8 juniorer per lag och vandringspris. Årets segare 
blev Ljunghusen.

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

Lilla Lag-SM
Ett av Ljunghusens lag vann Lilla Lag-SM (spelades på Bar-
sebäck). Vi representerades i vinnarlaget av Douglas Hammar-
berg, Maximilian Björnström, Victor Holmberg-Lendrop och 
Cassandra Hoff. Stort Grattis!

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

Tjejaktiviteter
Även denna säsong inleddes sommarlovet med tjejläger för de 
som är födda 99-03. En kul och uppskattad aktivitet. 
För Grönspättorna har det även varit spel två gånger på res-
pektive klubb i sommar dvs på de tre klubbarna Ljunghusen, 
Flommen och Falsterbo. 

Ljungspättorna träffas varje torsdagskväll under sommar-
lovet för 9-håls golfspel, med tävlingsform efter egna önskemål 
och efterföljande fika med prisutdelning.  
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Stort TACK
Precis som tidigare år så hade alla de aktiviteter som kommit-
tén anordnar inte varit möjliga att genomföra om vi inte hade 
haft er, föräldrar, mor- och farföräldrar och övriga funktionärer 
som har hjälpt till som tävlingsledare, lagledare, påhejare och 
transportörer. Era insatser är ovärderliga och mycket uppskat-
tade. Inte minst av våra juniorer. Ett stort TACK till er alla som 
ställer upp för Ljunghusens juniorer.

Bankommittén
Mats Molander, ordförande

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

Satsningen på banans utveckling har fortsatt och banan har 
generellt under året varit i mycket gott skick. Ombyggnadsmäs-
sigt var det något av ett mellanår där vi har försökt komma i 
fas med sådant som inte riktigt hunnits med tidigare. 

Omfattande dressning med sand, luftning och vältning har 
gjorts på och runt våra greenområden. Alla ombyggda greener 
uppnår successivt rätt jämnhet och fasthet. De riktade sats-
ningarna kommer att fortsätta. Greenområdena blir betydligt 
fastare och bättre vid regelbunden dressning med sand.

I syfte att förstärka banans karaktär har vi medvetet låtit 
ruffarna växa upp på olika ställen. Ruffarna kommer att tunnas 
ut efterhand och målet är att det ska bli vackert gult vajande 
relativt tunt gräs. Det kommer att ta några år att nå dit och vi 
får be om lite tålamod.  
Satsningen på ökad kvalitet och finish har fortsatt. Vår anlägg-
ning är emellertid stor och på sina håll onödigt frodig. Under 
högsäsongen är det svårt att hinna med att sköta allting som vi 
skulle vilja ha det. Det är i mångt och mycket en resursfråga. 

Vi har under året, som vanligt, fått mycket välförtjänt beröm 
för vår fina bana. Även i år strödde spelarna vid Nordea Tour-
finalen i oktober lovord över banans kvalitet.

Alla ombyggnationer har inte blivit så bra som vi hade 
hoppats. Tämligen omfattande justeringsarbeten har därför 
under hösten gjorts avseende greenområdena 5 och 11.

Hål 5 blev helt enkelt för svårt. Greenbunkern har tagits bort 
och ersatts av en grässlänt samtidigt som greenkanten sänkts 
för att hela greenen ska bli synligare och mera lättåtkomlig. 
Nya bunkrar har anlagts på hålets vänstersida och den högra 
fairwaybunkern har tagits bort.

På hål 11 har bunkrar flyttats och en nyanlagts för att 
förstärka hålets karaktär. Samtidigt har möjligheterna att rulla 
in bollen på green ökats avsevärt. Greenytan har jämnats till i 
framkant och mot den högra greenbunkern. 

De gjorda förbättringarna på hål 5 och 11 ser mycket bra 
ut. Inte minst är det nu tydligt vilken oerhört väsentlig skillnad 
staplade bunkerkanter innebär för banans karaktär. Arbetena 
med att bygga om banans bunkrar har fortsatt och nu är hål 5, 
11, 14 samt 17-18 klara.

En mängd mindre arbeten har genomförts enligt lagda 
skötselplaner. 

Budgeterna för både banombyggnaderna och det löpande 
arbetet har i stort hållits. 

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

Plan för 2017
På personalsidan står vi inför något av en generationsväx-
ling. Ny Course Manager tillträder och flera nya banarbetare 
kommer under säsongen. 

Vår utgångspunkt och ambition är att hela anläggningen 
ska skötas på ett sätt som anstår en så fin golfklubb som vår. 
Då behövs mer resurser till banan, särskilt under tiden april-
september. Vi bara måste intensifiera arbetet med upprensning 

av sly, buskar, träd och vass, och det även under högsäsongen. 
Satsningar på att få ljungen mer framträdande kommer att 
fortsätta.

Det är också tydligt att vi behöver fortsätta att dressa mer 
med sand. Då blir ytorna så jämna och fasta som vi vill ha dem. 
Detta gäller inte bara utslagsplatser och greener utan också 
t.ex. foregreener så att man kan studsa och rulla in bollarna. 
Vår bana ska inte vara mjuk.

Vi kommer också att fortsätta justera klipplinjer, tunna ut 
ruffarna och vidta andra åtgärder ägnade att förhöja banans 
karaktär.

De senaste åren har vi gjort många både stora och små 
ombyggnader. Vi känner ett stort behov av att bli färdiga med 
1-18 för den här gången. Det som återstår är främst alla 
bunkrar, övergången till staplade torvkanter. Men även sådant 
som att ta bort alla grusgångar som inte är oundgängligen 
nödvändiga. Vår förhoppning är att årsmötet ger oss resurserna 
att till hösten 2017 bygga om samtliga återstående bunkrar på 
10-18 (ett tjugotal återstår). Samtidigt kommer hela övnings-
greenområdet ut mot första tee att byggas om. Området ska 
höjas och göras betydligt attraktivare. Till de arbetena kommer 
massorna vid gamla 18:e green att användas varvid även det 
området kan snyggas till. Därefter skulle 10-18 vara ”färdiga”.

Planen är sedan att hösten 2018 bygga om samtliga återstå-
ende bunkrar på 1-9 (ett trettiotal) så att i slutet på 2018 hål 
1-18 är klara för lång tid framöver. Det skulle vara fantastiskt! 
Därefter, 2019 och framåt, tar arbetena på 19-27 och dri-
vingrange vid. 

Vi ska fortsätta arbetet med planering av banombyggna-
der på längre sikt inklusive drivingrange, allt i samråd med 
naturvårdsmyndigheterna. Under vintern kommer en särskild 
bunkerplan för 1-18 att läggas fast. En del bunkrar ska flyttas, 
en del tas bort och en del nyanläggas. Parallellt ska vi även se 
över samtliga tees på 1-18; behov, placering och förbättrings-
potential. Arbetet med att bygga om/renovera tees är ständigt 
pågående. Generellt gäller att alla nya teer ska höjas så mycket 
som är möjligt och lämpligt mht till omgivningen. Upphöjda teer 
betyder väldigt mycket för synintrycket och upplevelsen.

Fortsätta samtalen med kommunen och våra naturvårdande 
myndigheter för att motverka/hindra stranderosionen vid hål 
23-24.

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

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

Marknadskommittén
Ola Svantesson, ordförande

Margaretha Malmquist, Jonas Wetterlöf, Robert Lundgren,  
Lars Gylldorff, Mikkel Jensen, Peter Eyerman, Anders Almen,  
Ola Nilsson, Mikael Lindhe, Björn Pettersson samt adjungerade  
Katarina Evander och Magnus Jivén.  

Breakfastgolfen ökar sakta men säkert varje och efter detta år 
är det 20-24 deltagare vid var och en av de 8 tillfällena under 
året. Socialt, golf, härlig frukost och lite tävlingsmoment. Vi 
kör vidare med detta koncept även nästa år. Två tävlingar med 
lagspelsformat och 18 hål har vi genomfört. En i juni och en 
i oktober. Den traditionella Gåsamiddagen beslöt vi att hoppa 
över i år efter några år med lågt deltagande och bjöd istället 
våra sponsorer på Julmiddag.   

Ännu ett år med en fantastisk bana och en trevlig klubb.

Målsättning under 2017
•	 Fortsätta	utveckla	sponsorpaketen	utifrån	önskemål	från	

våra sponsorer. 

•	 Hitta	nya	former	för	tävlingar	och	företagspaket	för	att	
skapa nya sponsorlösningar.   
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Miljökommittén
Miljökommittén Anna Briem, ordförande

Magnus Jivén, Lars Knutson och Stig Persson.

Vi har fortsatt arbetet med en hållbar miljö för vår golfbana 
och vi har även bjudit in ungdomar i skolorna i närheten för att 
skriva arbeten om vår miljö. Tyvärr har vi ännu inte fått så stor 
respons.

Plan inför 2017 
•	 Arbetet	kommer	att	fortsätta	under	2016	för	att	utveckla	

omhändertagandet av spillvatten runt maskinhallen.

Tävlingskommittén
Bengt Malmberg, ordförande

Claes Englund, Eva-Lotte Gransten, Thommy Gransten, Torbjörn 
Johansson, Vesna Petrovic¬-Malmberg, Göran Pettersson, Göran 
Sandberg, Claes Thalin, Elke Walton, Lena Vilén och Eva-Marie 
Åkesson.

Kommittén lyckades inte nå det budgeterade resultatet för året 
trots att tävlingsdeltagandet under året var stort. En förklaring 
till detta att vi pga regn fick korta ner årets Bushnell Ljunghu-
sen Open till endast 18 hål och därmed fick reducera anmäl-
ningsavgiften. En annan förklaring är att antalet tävlingsspon-
sorer har minskat.

Efter en trög början på året ökade antalet tävlande ju längre 
säsongen led. I Ljunghusenveckan satte vi nytt rekord med 
1102 startande exklusive KM i puttning. Många av veckans täv-
lingar har nu nått sin maxgräns. Totalt antal startande i årets 
tävlingar uppgick till 2242 personer, det tredje högsta antalet i 
historien.

Elittävlingar under året var Nordea Tour Finalen (ej ett TK-
arrangemang) och Bushnell Ljunghusen Open. Skånes Golfför-
bunds Vintertour kunde inte spelas i år pga kyla.

Våra tävlingsledare har som vanligt ställt upp i vått som 
torrt, alltid lika glada och tillmötesgående. De liksom vår recep-
tionspersonal skall ha ett stort tack!

Även i år har banan varit i ett utmärkt skick under hela 
säsongen. Lars Knutson med personal gör ett strålande arbete!

Plan för 2017
•	 Det	kommande	året	kommer	i	stort	se	ut	som	det	nyss	

avslutade. Den 20:e maj arrangerar vi Golfens Dag liksom 
många andra av landets golfklubbar. Vi hoppas kunna locka 
både medlemmar och icke golfare denna dag att se vilken 
fantastisk anläggning vi har.

•	 Vi	söker	som	vanligt	nya	sponsorer,	tävlingsformer	och	
framför allt fler tävlingsledare. Vill du på ett lättillgängligt 
sätt lära känna klubben och dess medlemmar – Kom och 
hjälp oss i vårt arbete!

Seniorkommittén
Åke Kjellkvist ordförande

Marita Ogard, Claes Dahlström, Mise Andersson-Gantoft, Maud 
Meyersson, Marie Alfreds-Olsson, Per Gustafsson, Martin  
Fagerlund, Bertil Andersson, Ulla Olsson

Seniorkommittén har haft 5 protokollförda möten under året. 
Den 30 mars startade säsongen med ett välbesökt informa-
tionsmöte om seniorgolfen 2016. Stefan Lindvall berättade 
om vad som är på gång på klubben och om nya medlemmar. 
Magnus Jivén berättade vad som är planerat för 2016 med bl.a. 
ombyggnad av banan och Nordea Tour Final till hösten. Kvällen 
avslutades med tränartips av Niclas och Markus och en mycket 
uppskattad mannekänguppvisning. 

Tävlingar
Seniorkommittén har under året arrangerat totalt 26 veckotäv-
lingar. Seniorgolfen har varit mycket uppskattad med ett stort 
antal deltagare. Totalt har under året klubbens seniorer spelat 
1486 ronder under våra onsdagstävlingar. Running Competition 
är en uppskattad och spännande poängjakt, där totalt 18 deltäv-
lingar har spelats. Running avslutades med en Shoot out för de 
12 bästa poängplockarna.

Segrare i Shoot out tävlingen blev Lennart Molander.
Säsongen avslutades med Fågeljakten en tävling där man 

räknade de 3 bästa resultaten av 4 tävlingar. 
Under året har tävlingarna vid sju tillfällen avslutats med en 

gemensam lunch samt prisutdelning.
Herrarna har spelat klubbmatcher mot Malmö-Burlöv, 

Flommen och Falsterbo. Damerna har spelat match mot Fal-
sterbo och Flommen. Utbytesgolf för damerna på näset, Ljung-
husen, Flommen och Falsterbo, spelades i september.

Klubbens seniorer har spelat om ett antal vandringspris och 
pokaler.

Årets seniorgolfare, bästa poängplockare i running och 
vinnare av Lennart Molanders vandringspris blev för första 
gången någonsin en kvinna Ewa Thenfors, Ewa blev också årets 
seniordam och vinnare av Birgitta Broome´s silverskål.

Övriga vinnare:
Glasbollen Peter Klarin
Annikas Trofé Anita Groth
Agrells tennkanna Anette Sandegård
Ebbes pokal Per Möller
Silvertärnan Göran Pettersson
Fågeljakten Viveca Lindahl och Per Gustafsson

Seriespel
Ljunghusen har deltagit med 9 herrlag och 5 damlag i Skåne-
serierna. I april spelade klubbens seriespelare uttagnings- och 
träningstävling.

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

Övriga resultat från seriespelet:

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

Resultat damer:
Lag Div. Plac.
D 22 1 10
D 50 1 3
D 60 1 2
Foursome Open  1 
Foursome Hcp   8
Skåneserien  13
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Kommittén har varit representerad vid herrarnas seniorkonfe-
renser i april och oktober.  

Damerna har deltagit i Skånes Golfförbunds damkommittés 
vår och höstmöte.

Herrarnas åldersindelning kommer till att ändras till jämna 
10 tal 2017.

Plan för 2017.
•	 Vi	kommer	att	börja	året	med	en	informationsträff	för	att	

informera om vår verksamhet 2017.

•	 Tävlingsprogrammet	skall	vara	omväxlande	men	naturligtvis	
kommer vi att spela vår running competition.

Motion till årsmötet 2017
Kära medlemmar i Ljunghusens GK.

Jag vill åter sätta fokus på att LJGK behöver bättre 
träningsområden för våra allra duktigaste och elitsatsande 
golfspelare.

Den befintliga drivingrangen och träningsområden är inte 
anpassade för att kunna träna på elitnivå. 

Att slå drivingrangebollar från en plastmatta i medvind är 
långt ifrån tillräckligt om man har ambition att bli elitgolfare, 
landslagsspelare och/eller professionell golfspelare.

Ljunghusens GK behöver därför bygga ett träningsområde 
där spelare men elitambitioner kan träna med gräs som under-
lag och med egna riktiga golfbollar (dvs samma golfbollar som 
man spelar tävling med).

Jag har funderat mycket på var vi skulle kunna anlägga ett 
träningsområde för träning med egna bollar och föreslår att 
området mellan hål 14 och hål 6 kunde vara lämpligt. Här är 
ruffen tillräckligt bred (och består mest av pors och sly) för att 
kunna inhysa ett träningsområde på ca 25 x 170 m.

Emellertid krävs det att man installerar bevattning efter 
markberedning och sådd. Den skötsel som sedan kommer krävas 
innebär klippning ca en gång per vecka.

Markberedning och anläggning borde vi tillsammans med 
ideella krafter (inkl mig själv)kunna genomföra utan att det blir 
en allt för dyr investering.

Jag hör redan protester för er som inte förstår behovet men 
jag ser projektet som en naturlig uppgradering av vår anlägg-
ning och att vi inte har råd att säga nej till bygga ett tränings-
område för våra satsande junior och elitgolfare.

Om klubben hittar ett alternativt område av samma storlek 
fungera detta lika bra. Emellertid är området mellan hål 20 
och 22 olämpligt eftersom det är för trångt och att det innebär 
skövling av ett unikt ljungområde. Det är dessutom en fördel ett 
det nya träningsområdet inte ligger vid ordinarie drivingrange 
och det är ingen nackdel att de som ska träna får gå några 100 
m för att få optimala träningsförhållanden.

Jag är ledsen att inte kunna vara med på årsmötet för att 
argumentera för motionen men jag är utomlands på ett arbets-
relaterat möte. Emellertid så hoppas jag att Ni mötesdeltagare 
röstar för att bifalla motionen i alla fall utan en allt för lång 
diskussion.  
 Vänliga hälsningar                                           Thor Henrikson

•	 Vi	skall	ha	minst	6	tävlingar	med	kanonstart,	gemensam	
lunch och prisutdelning så att alla som spelar seniorgolfen 
skall få en känsla för klubben och andra medlemmar.

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

•	 Damerna	kommer	att	spela	mot	Falsterbo	och	Flommen.

•	 Vi	skall	delta	i	Skåneserierna	för	damer	och	herrar,	anordna	
träningstävlingar så att man kan kvalificera sig till seriela-
gen.

•	 Vi	skall	anordna	träning	för	deltagarna	i	serielagen.

•	 Vi	kommer	att	administrera	serielagens	hemmamatcher.

Styrelsens svar
Träningsområde längre slag med egna bollar

Styrelsen håller med om att det vore bra med utökade 
möjligheter att träna med egna bollar och då även att kunna 
slå lite längre slag. Vi har dock redan en stor anläggning och 
väldigt mycket att sköta. Även om det ”bara” är ett övningshål 
kostar det att anlägga med markbearbetning, sådd och gödning 
m.m. Exempelvis måste gräsytorna även kunna bevattnas 
under torrare perioder. Att sedan löpande sköta hålet kostar 
också. Efter de senaste årens ombyggnader är vi ännu inte i 
fas med all skötsel och att komma ikapp med det befintliga bör 
prioriteras innan vi drar på oss ännu mer att sköta. Dessutom 
är ambitionen att kommande år bygga om banans samtliga 
bunkrar. Styrelsen är även tveksam till att placera ett övnings-
hål någonstans ute på 1-18. Mellan hål 6 och 14, bortanför vit 
tee 12, är väldigt långt ifrån klubbhuset och dessutom går där 
i mitten ett dike hela vägen bort till green 14. Ett område så 
långt bort skulle bara nyttjas av ett litet fåtal. 

Styrelsen anser att träning bör ske på och vid befintliga 
träningsområden. Det finns möjligheter till enklare anläggningar 
för att möjliggöra längre slag med egna bollar, t.ex. mellan hål 
20 och 22. Vi behöver inte göra ett eget hål utan kan - utan 
att förstöra ljung - klippa upp där det redan är gräs för att 
möjliggöra i vart fall ca 150-160 m långa slag med egna bollar. 
Det ligger redan i planen att under 2017 genomföra ytterligare 
förbättringar av träningsmöjligheterna, även för lite längre slag 
med egna bollar. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår styrelsen att motionen 
avslås.    

Sjuttonde hålet.
Så här fin blev vår nya omgjorda träningsbunker vid 
klubbhuset.
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Styrelsens förslag till ändringar av Stadgar för Ljunghusens Golfklubb 

8 §  MEDLEMSAVGIFTER m.m.
Medlem skall betala de avgifter som bestämts av årsmötet. 
Årsavgiften, som avser räkenskapsår, skall vara inbetald den siste februari. Efter detta datum uttages förseningsavgift enligt årsmötets 
beslut. 
Medlem, som inte erlagt samtliga avgifter före den 1 maj, utesluts ur klubben i enlighet med paragraf 7.
Styrelsen äger rätt att fastställa preliminär årsavgift och inträdesavgift och besluta att denna eller del därav skall erläggas tidigare än 
vad som sagts. 
Till medlem som erhållit skuldebrev på fullgjord inbetalning av lån (kapitalinsats) och som utträder eller utesluts ur klubben, skall få 
befintlig skuld återbetalad enligt bestämmelserna i skuldebrev eller bevis.
Inträdesavgift för nytillkommande medlem ska erläggas med belopp som beslutas av årsmötet. 
Hedersmedlem och kallad medlem är befriad från årsavgift och inträdesavgift 
Styrelsen och, efter styrelsens bemyndigande, styrelseledamot eller funktionär inom klubben får medge att medlem i annan golfklubb eller 
av klubbmedlem introducerad person må mot viss avgift (greenfee) och enligt särskilda föreskrifter använda sig av klubbens bana och 
klubbhus.
 

16 §  ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
 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: 
 a Medlemsavgifter, övriga avgifter, inträdesavgifter för det kommande verksamhetsåret. 
 b Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 
 c 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 
  a)ordförande för styrelsen för en tid av två (2) år;
  b)vice ordförande för styrelsen, för en tid av två (2) år;
  c)halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  d)två (2) ordinarie revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år; 
  e)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.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angetts 
i kallelsen till mötet.

Övriga paragrafer oförändrade. Dessa förändrade paragrafer gäller fr.o.m. det ordinarie årsmötet 2017.

Tolfte hålets mäktiga green.
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23:ans green och 24:ans tee.
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Returadress: Ljunghusens Golfklubb
Kinells väg 236 42 Höllviken


