Umeå Golfklubb
Anläggningskommittén
Protokoll nr. 3. 2018‐04‐23
Närvarande: Stefan, Björn, Fredrik, Gunnar, Hans‐Ola, Per, Kerstin.

1. Mötets öppnande: Stefan öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Föregående protokoll: Godkändes.
3. Klubbchefen har ordet: Fredrik berättar att det inte hänt så mycket sedan föregående
möte. Snart uppstart. Känns bra att fått bort en hel del administrativa delar. (utlagt på
annat företag) Maria har gjort ett jättearbete i samband med detta. Maria har gått på
föräldrar ledigt i veckan. En kille med namn Carl G från Ronneby kommer att ersätta
Maria. (Fredrik var ej säker på efternamnet, därför bara G.) Shopen är öppnad och
årets nya produkter är uppackade. Jon håller på att göra klart för öppning i
restaurangen. Se hemsidan. Fredrik gick också igenom tävlingsprogrammet. Se
tävlingar hemsidan. Vidare berättade han om medlems kommitténs möte från i går.
Man hade gjort en sammanställning av trivselpunkter hänförda till det sk. Referens
hålet. Vi i anläggning tar fram ett liknade som sedan sammanställs tillsammans och
blir ett redskap för Stefan med personal att sköta banan. Gunilla, Gunnar och Stefan
träffs på onsdag kl. 10.00 för att sammanställa vårat dokument. Det gemensamma
dokumentet skall vara klart innan uppstart av banan. Blev diskussion ang. toaletter i
samband med detta. Förslag att köpa in tre stycken toaletter som presenterades a
65.000 st. Fredrik tar frågan med till styrelsen i samband med morgondagens
styrelsemöte. Vidare togs hemsidan upp. Fredrik skall komma med instruktioner hur
kommittés hemsida skall uppdateras för att vara levande och aktuell.
4. Bana, range & maskiner m.m.: Stefan berättar att man står i stargropana, för att
börja med banan så fort snön är borta. Vidare har han ordnat ett nytt leasingavtal vad
gäller maskiner. Man har löst bort det gamla som var ett år kvar på. Det gör att vi
kommer att ha nya maskiner under försommaren. Vi pratade lite ang. maskiner att
användas vid blå 9 mm. Vidare kommer Liljaskolan med 8st elever (skog) att röja skog
vid infarten och tippen. Ola fixat detta. Ny kortläsare till rangen för betalkort. Range
öppning fredag den 27:e. Pelle redogjorde för rangeutvecklingen. (se även bifogat
utskick från Fredrik som är bilaga till protokollet.) Vi står även på kö hus kommunenen
för att få tag i konstgräs som byts ut.
5. Miljöfrågor: Inget nytt.
6. Ekonomi: Inget nytt sedan föregående möte.

7. Personal: Ser bra ut. En hel del gamla sommarjobbare återkommer. Erik kommer
under nästa vecka.
8. Städdagar: Beslutades att den 12 och 19 maj blir städdagar. Möte för förberedelse av
arbetsuppgifter onsdag den 9:e maj kl. 15.00. Gunnar och Björn besiktigar slingorna
innan dess.
9. Övriga Frågor: Ola påpekar att alla rishögar skall köras på tippen och ej ligga kvar.
10. Nästa mötte: onsdag 9/5 Kl. 15.00 på golfklubben, tillika städmöte.
11. Avslutning: Stefan avslutade mötet och tackar för ett givande möte.
Vid pennan
Gunnar P

