
Ale Golftlubb

Ordinarie irsmdte den 17 december. 2009. kl 18.30

Lokal : Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen

1. Arsmiitets Oppnande
Ordfdrande Thomas Klein hdlsar de 55 m6tesdeltagarna vdlkomna till klubbens tjugofjiirde ordinarie
Srsmdte fdr Ale GK och den sj6te bolagsstdmman fcir Ale Golf AB.

Ett speciellt vdlkommen riktas till Hans Johansson frdn Gdteborgs Golff0rbund.

Ordf6randen sammanfattar Arets verksamhet med f6ljande inledningsanfdrande:v Med hdnsyn tillden ekonomiska situation som r6der i samhdllet och dven spillt 6ver pA
golfuerksamheten har styrelsens arbete under 2009 inriktats pd att genomf6ra dndringen fr6n
medlemslAn till spelrdtter, ta fram f6rslag fdr att locka nya medlemmar till klubben samt att hAlla sig
informerad om den ekonomiska utvecklingen.

Klubben har idag ca 1 150 medlemmar, varav 1050 fir aktiva pA stora banan. I samband med
dverging till spelrtitter ldmnade 155 medlemmar Ale GK. Men under 2009 har 199 nya medlemmar
anslutit sig. Antalet green-fee gdster har under iret varit ca 5 000 st.

Ale GK 6r en ideellf6rening med mycket omfattande ideellt arbete. Alla v6ra kommitt6er har varit
aktiva under 6ret. Det dr angeldget att s6 minga som mdjligt av medlemmarna dven ifortsdttningen
deltar och hjtilper till med de olika aktiviteter som genomf6rs. Ett stort tack till alla som bidragit!

Vir verksamhet dr ocksA beroende av vdra sponsorer till vilka vi villframfdra ett stort tack.

Ekonomin har, pA grund av golfens allmdnna svacka, varit kdnslig under 6ret. lnga nya investeringarv 
av betydelse har Oartor gjortl. VAr likviditet har piverkats av de Aterbetalningar Jv m'edlemslAn sdm
gjorts- Ale GK har dock fortsatt en stark st€illning i distriktet och anses vara en mycket fin golfbana.

Planeringskonferensen h6lls i Ar pi Ale GK som en endagskonferens. Efter genomg6ng av ekonomin

aktiviteter? Den viktigaste fOrdndringen dr en ny organisation. Fdr att genomfdra detta enades
deltagarna i konferensen aft bilda tre arbets-grupper kring:
Banarbete - sammankallande Robert Lof
Klubb- och medlemskdnsla/tdvlings o sdllskapsverksamhet

- sammankallande Cerry Holmgren
Ekonomi- o lokalfdrankring - sammankallande Henning Lundstr6m
Vi hoppas att detta arbete ska leda fram till en stor gemenskap diir alla medlemmar och anstdllda
kdnner sig delaktiga i utveckling av klubben.

Med detta villjag framfdra mitt tack till alla anstdllda, medlemmar och sponsorer f6r deras delaktighet i

vir verksamhet. Utan er fanns inte Ale GK.

OrdfOrande Thomas Klein fdrklarar irsm6tet 6ppnat.
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2. Faststflllande av rdstlfingd f6r mtitet.
Arsm6tet beslutar
- att avprickning i medlemsmatrikel och utdelade rdstkort skall giilla som rostldngd fdr mdtet. Antal
rOstberdttigade uppgick till 55 st.

3. Friga om m6tet har utlysts pl riitt s{tt.
Arsmdtet beslutar
- att m0tet iir behdrigt utlyst p6 klubbens hemsida och annonsering i lokaltidningen.

4. Faststfi llande av fOredragningslista.
Arsm6tet beslutar
- att faststdlla den utsdnda f6redragningslistan. (Bilaga 1)

5. Val av ordf6rande och sekreterare f6r mtitet.
Arsm6tet beslutar
- att utse Hans Johansson till ordf6rande f6r motet.
- att utse Margareta Miles tillsekreterare f6r m6tet.

Thomas Klein hdlsar Hans Johansson vdlkommen som ordf6rande vid Ale GKs irsm6te och
Overldmnar ledningen av m6tet.
Hans Johansson tackar f6r att dn en g6ng fitt f6rtroendet att som mdtesordf6rande leda Ale GKs
irsmdte.
Han hoppas att det blir ett bra m6te.

6. Val av tvi protokolljusterare, tillika rdstrHknare, som j€imte ordfdranden skall justera
m6tesprotokollet.
Arsmdtet beslutar
- att utse Bj6rn Emeg6rd och Sigvard Sundelid till protokolljusterare, som jdmte ordf6randen skall
j ustera mOtesprotokollet.

7 a) Styrelsens verksamhetsberittelse f6r det senaste verksamhetsiret.
Styrelsens och kommitt6ernas verksamhetsberdttelser har presenterats for medlemmarna och
ansAgs ddrmed f6redragna efter en kort genomgang.
Arsmdtet beslutar
- att godkilnna styrelsens och kommitt6ernas verksamhetsberdttelser.

b) Styrelsens irsredovisning (resultat- och balansriikning) f6r det senaste rikenskapsiret.
(Bilaga 2a,2b.l

Styrelsens Arsredovisning (resultat- och balansrdkning) fdr det senaste rdkenskapsAret har
presenterats f6r medlemmarna och ans6gs ddrmed f6redragna efter en kort genomgang.

Arsm6tesdeltagare stdillde friga kring "Notef ddir Tdivling/trtining/utbildning dr en stor utgiftspost.
Thomas Lundstr6m (ThL) redogdr f6r de kostnader som man haft under iret, med vilket deltagama
var ndjda.

8. Revisorernas berflttelse 6ver styrelsens fdrvaltning under det senaste verksamhets-
lrikenskapsiret.

Revisionsberdttelsen ldses upp av en av revisorerna.
Arsmdtet beslutar att de ddrmed dr f6redragna.
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9. Faststflllande av resultat- och balansrikning samt disposition av Overskott respektive
underskott i enlighet med balansrflkningen.
Arsm6tet beslutar
- att faststdlla resultat- och balansrdkningen fdr verksamhets6ret enligt bilaga 2a och 2b och att
6verfdra resultatet i ny rflkning.

{0. Friga om ansvarsfrihet f6r styrelsen fiir den tid revisionen avser.
Arsm6tet beslutar
- att pA revisorernas fcirslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet f6r rdkenskapsAret.

11. Genomging av klubbens likvida situation
Den r6dande situationen presenterades av Thomas Lundstr6m. Under det kommande 6ret kommer
en fdrsdljning av tomtmark att gdras, f6rs€iljningspris 250 kkr. Styrelsen har dven f6rslagit en h6jning
av medlemsavgifterna. En frAga stdlldes av m6tesdeltagarna kring vilka utbetalningar som gjorts till
de medlemmar som valt att ldmna klubben och hur mycket som dterstir att betala ut. ThL fdrtydligar
att ca 840 kkr f,r utbetalda och ca 1 367 kkr iterst6r att betala ut under 2010. ThL gdr en
genomging av ett tdnkt kassaflOde under 2010 f6r att visa hur vir likviditet kommer att pAverkas. Ddr
framgAr att ett likviditetsunderskott troligen uppkommer under sensommaren - h6sten 2010 pi ca
1 000 kkr. (bilaga 3)

Arsmotesdeltagarna stdller frigor kring hur den sittande styrelsen hanterat detta. Har kommunen
kontaktats fdr ett ev. st0d? Har styrelsen tagit stdillning till om medlemmama ska kontaktas fOr att
st6tta fdreningen? Sittande styrelse har inte tagit kontakt med kommunen, men det har f6rts
diskussioner om hur man kan s6ka st6d hos medlemmarna. Styrelsens forsta alternativ dr emellertid
att fdrsdka f6 tillfdlligt lAn i bank eller fr6n privata finansidrer.

12. Faststilllande av avgifter f6r det kommande verksamhetsiret.
Styrelsens f6rslag till h6jda irsavgifter och andra avgifter har presenterats fOr medlemmarna och
anses ddrmed fdredragna.
Arsm6tet beslutar att godkdnna styrelsens fdrslag till Arsavgifter och andra avgifter f6r 2010.
(Bilaga 4)

{3. Fasbtillande av verksamhetsplan och budget fdr det kommande verksamhets- och
rdkenskapsiret

Verksamhetsplan och forslag till budget fdr 2010 (bilaga 5) har presenterats for medlemmarna och
anses dArmed fdredragna. ttltOtesorCiOrande gdr en srJmmarisk genomg6ng av verksamhetsplanema
f6r de olika kommitt6erna. Budgetmdssigt fdr 2O1O, med hdnsyn till de h6jda medlemsavgifterna
berdknas ett positivt resultat efter avskrivningar till +200 000 kr. lnga investeringar dr budgeterade.
Arsmotet beslutar

J - att godkiinna styrelsens f6rslag till verksamhetsplan och budget for verksamhetsiret 2O1O.

14. Faststfillande av antalet ledamiiter i styrrelsen samt suppleanter i styrelsen.
Arsmdtet beslutar
- att styrelsen skall best6 av ordf6rande + fyra (4) ordinarie ledam6ter samt tvA (2) suppleanter.

15. Val av
a) klubbens ordfOrande, tillika ordf6rande i styrelsen, f6r en tid av ett (1) ir;
Valberedningen f6reslir till ordfdrande: Kigan Karlsson
Arsm6tet beslutar
- att KAgan Karlsson v€iljs till klubbens ordf6rande for tiden intill ordinarie irsm6te 2010.



b) halva antalet Ovriga ordinarie ledamdter i styrelsen f6r en tid av tvi (2) ir;
Valberedningen fdreslir

Namn Mandatperiod
Kent-Ole Nielsen Omval 2O1O -2011
Margareta Miles Nyval 2010 -2011

Arsmdtet beslutar
- att Kent-Ole Nielsen och Margareta Miles vdljs som ordinarie ledam6ter i styrelsen fdr en tid av tvi
(2) Ar.

c) suppleanter i styrelsen med fdr dem faststilld turordning f6r en tid av ett (1) ir;
Valberedningen foreslAr och
Arsm6tet beslutar Namn Mandatperiod

suppleant l
Peter Beckne Nyval 2010 suppleant 2

d) tve (2) revisorer jdmte suppleanter f6r en tid av ett ({) ir;
I detta val deltar inte styrelsens ledam6ter.

Arsmdtet beslutar vdlja revisorer och revisorsuppleant enligt f6ljande:
Namn Mandatperiod
Sigvard Sundelid Omval 2010 revisor
Marianne Svensson Nyval 2010 revisor
Gun-Britt Holmberg Omval 2010 revisorsuppleant

e) tvi (2) ledamdter i valberedningen f6r en tid av ett (1) ir, av vilka en skall utses till
ordfdrande;
Arsmdtet beslutar vdlja ledam6ter i vatberedningen enligt foljande:

Mandatneriod
Bent Nissen Omval 2410 ordfdrande
Leif Bengtsson Omval 2410
En representant frAn styrelsen utses av styrelsen

f) ombud till GDF-mOte.
Arsmdtet beslutar
- att styrelsen utser ombud till GDF-mOte.

16. Behandling av fiirslag som vdckts av styrelsen och i riitt tid inkomna motioner.
lnga ytterligare fdrslag frin styrelsen foreligger och inga motioner har inkommit.

17. Ovriga frigor
Mdtesdeltagare vdcker frigan om kansliets Oppethdllande. Den nya styrelsen fir i uppdrag att lyfta
fr6gan i den kommande organisationsutredningen.
Thomas Klein tackar f6r ansvarsfriheten f6r 2009 och dnskar den nya styrelsen lycka till med
fdrtroendet att leda klubbens verksamhet under det kommande iret.
AvgAende ordfdranden avtackas med en blomma och en varm appl6d.

,l8. Arsmiitet avslutas
Thomas Klein tackar m6tesordfdranden Hans Johansson f6r ett skickligt sdtt att leda 6rsm6tet.

M6tesordfdranden Hans Johansson tackar for fOrtroendet att fitt leda Ale GKs irsm6te och framfdr
en dnskan om en God Jul och ett Gott Nytt Ar.
M6tesordfdranden avslutar Arsmdtet.
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