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Hans Tore Percy Paterson 
Född 6/7 1918 i Fjärås, Halland. Död 25/3 2004 i Starrkärr, Ale kommun, nästan 86 år 

gammal. Hans-Thore Paterson var klubbens sekreterare under perioden 1986-1992. Han 
sammanställde Ale GK:s historia från klubbens start och fram till invigningen av golfbanan 13 

juni 1992. 
 

***************************************** 
Förord 

 
Det sista styrelsemötet som Paterson refererade hölls den 19 maj 1992. Fortsättningen av 
Ale Golfklubbs historia har länge behövt sammanställas. För att få med lite av tidsandan, har 
jag gjort ett försök att utföra detta arbete som en rapsodi, potpurri eller kavalkad, eller vad 
man vill kalla det. Styrelse- och årsmötesbeslut har blandats med bilder, sponsorannonser i 
klubbtidningen Kungsdriven och annat smått och gott.  Klubbens samlade arkiv, bildmaterial 
och egna bevarade handlingar är grunden till sammanställningen. 
   
Beslut av rutinkaraktär eller av obetydlig art har utelämnats. En del styrelseprotokoll har varit 
fel numrerade eller saknas, vilket har förvirrat en del, men vid närmare granskning har jag 
bringat ordning i det hela. I min egen dator fanns mycket sparat. Möten av informativ karaktär 
(t.ex. flera planeringskonferenser) har inte protokollförts, men alla beslut som fattats finns 
bevarade i sparade i års- och styrelseprotokoll, vilket innebär att denna sammanställning är 
så komplett som låter sig göras. 
 
Ett stort tack till kansliet som lånat ut bildmaterial och handlingar.  
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Björn Emegård, ordförande i Ale GK 2001-2008. 

 

Ale GK 1992-2008 
 

****************************************** 
 

Maj 1992  
 

Styrelsens sammansättning: 
 
Bent Nissen   ordf.  
Lennart Jalvemyr  
Jan Ekberg  
Lars-Erik Ulin  
Olle Setterberg  
Alf Johansson  
Lena Petersson  
Ulrik Lindberg   
Hans Thore Paterson 
Inger Sjölund  
Hans Åström   sekr. 
 
 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Klubblokalen, Älvängen tisdagen den 19 maj 1992 kl. 18.30   
 
Bengt Frössling och Rolf Frössling har anställts. Tre beredskapsarbetare söks för arbete på 
banan.  
 
Cafeteria ”Café 19:e hålet” Efter ett anbudsförfarande har kontrakt skrivits med en 
entreprenör. Kontakt tas med Motell Göta Älv ang. möjligheten att få disponera en del av 
matsalen för Ale GK:s gäster och sponsorer.  
 
Klubbtidning: Som redaktör skall Björn Ljungqvist fungera tills vidare.   
 
Enligt en rekommendation från SGF och GGF beslutade styrelsen att inte tillåta spel på Ale 
GK (gäller även Korthålsbanan) för de som är medlemmar i Björklidens GK.  Anslag skall 
sättas upp.  
 
Ale GK har fått inbjudan att delta vid invigningen av följande golfbanor:  
 
Ingetorps GK.  Ale GK representeras av Gerd Elfving och Merja Forsäng.  
 
S:t Jörgens GK.  Ale GK representeras av Bent Nissen och Jan Ekberg.  
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Hans Åström  
efterträdde Hans Thore Paterson som sekreterare 1992. Han var suppleant i styrelsen 1990, 

ordinarie ledamot under 1991 och har varit sekreterare oavbrutet mellan 1992 och 2001. 
GGF tilldelade Hans Åström förtjänsttecknet i silver. 

 
 

Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Klubblokalen, Älvängen tisdagen den 23 juni 1992 kl. 18.30   
 
Cirka 300 personer deltog vid invigningen av 18-håIsbanan den 13 juni 1992. Programmet 
genomfördes till en låg kostnad. 
 
Rapporterades att Bent Nissen och Jan Ekberg representerat Ale GK vid invigningen av S:t 
Jörgens GK. 
 
Rapporterades att Gerd Elfving och Merja Forsäng representerat Ale GK vid invigningen av 
Ingetorps GK.  
 
En greenklippare har inköpts och redan haft god effekt på greenernas standard.   
 
Sponsorintäkterna på korthålsbanan är avsedda som stöd för Juniorverksamheten, En 
ekonomisk rutin utarbetas.   
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Natten mellan den 15 och 16 juni förövades ett inbrott Klubbhuset. Utrustning i klubbens och 
JW Golfs utrymmen stals.  
 
Styrelsen beslutade att återkalla beslutet i protokoll 92:06 ang. ”Björkliden-medlemmars” rätt 
att spela på Ale GK inkl. korthålsbanan. 
 
En karta över Korthålsbanan skall framställas med hjälp av flygfotografering. 
 
Scandinavian Masters 1993 års tävling går på Forsgården i slutet av juli. Totalt behövs cirka 
900 funktionärer från distriktets olika klubbar.  
 
 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Klubblokalen, Älvängen onsdagen den 12 augusti 1992 kl. 18.30   
 
Beslutades att gå ut med en annons, riktad till nya golfare, med erbjudande om ett medlems- 
och utbildningspaket för ca 1 750 kr.  
 
Beslutades att erbjuda seniormedlemmar i korthålsbanan att bli medlemmar i Ale GK fr.o.m. 
1/9 genom att årsavgiften för korthålsbanan får gälla som årsavgift. 
 
Greenfee-överenskommelse med Trollhättans GK: En skriftlig förfrågan skickas till 
Trollhättans GK för att träffa en överenskommelse om ömsesidig reducering av greenfee.   
 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Klubblokalen, Älvängen söndagen den 20 september 1992 kl. 18.00   
 
Styrelsen beslutade att fr.o.m. 1993 skall nuvarande hål nr 9 bli hål nr 1. Bansträckningen 
skall ändras.  
 
Styrelsen beslutade att full greenfee även gäller för spel över 9 hål.  
 
Vintergreenfee:  
Beslutades för stora banan: Seniorer: 80 kr; Juniorer: 40 kr Korthålsbanan: Seniorer: 30 kr; 
Juniorer: 20 kr.  
 
Ale GK-funktionär för 1993 års Scandinavian Masters: Björn Ljungqvist är utsedd till 
samordnare.  
 
Klubbtidningen: Björn Ljungqvist fick mandat att träffa avtal med tryckeriet. Målsättningen är 
att komma ut med 2 nummer per år.  
 
Styrelsen beslutade att max 2 st. tävlingsledare per tävlingsdag får mat och kaffe på 
klubbens bekostnad.  
 
 

Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Klubblokalen, Älvängen söndagen den 22 oktober 1992 kl. 18.30   
 
Kostnad för Klubbhuset: Inkl. inventarier uppgår totalkostnaden för klubbhuset till 300 000 kr.  
 
Klubbtidningen: Det kommande numret som innehåller 16 sidor skall distribueras snarast.  
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Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Klubblokalen, Älvängen söndagen den 25 november 1992 kl. 18.30   
 
Medlemssituationen 92-11-25: Seniorer: 518 st., Juniorer: 238 st., Totalt: 756 st. 
 
Tre offerter har tagits in för utbyggnad av den övre dammen. Beslutades att välja den 
entreprenör som offererat arbetet för 14 000 kr.  
 
Per 92-10-30 är det ekonomiska läget en låneskuld på 1 380 000 kr. Obetalda skulder: ca 
249 000 kr. Medlemslån: 6 848 000 kr. 
 
Ale Golfklubb har fått ett erbjudande av Bengt och Rolf Frössling att hyra Kungsgården för 
klubbens verksamhet. I lokalerna skulle inrymmas personalutrymmen för banarbetare och 
lokaler för styrelsearbete och administrativ verksamhet. Styrelsen godkände förslaget under 
förutsättning att kostnaden ligger inom de diskuterade gränserna.   
 
En medlemsfest är planerad den 13 mars 1993 i Skepplanda Bygdegård.  
 
Hans-Thore Paterson presenterade sin dokumentation: ”Ur en sekreterares dagbok”.  
Hans-Thore tillägnar skriften Ale Golfklubb, och överlämnade originalet till ordföranden. Bent 
Nissen framförde ett varmt tack från styrelsen och Ale Golfklubb för detta mycket värdefulla 
dokument om Ale Golfklubbs historia.  
 
 

Ordinarie årsmöte 1992-12-06 
Plats: B-salen, Medborgarhuset, Alafors  

 
Ordförande Bent Nissen hälsade de 80 mötesdeltagarna välkomna till klubbens sjunde 
årsmöte med att göra en kort sammanfattning av verksamhetsåret 1992.  
 
Årsmötet beslutar - Att utse Gunvor Hultqvist till ordförande för mötet.  
 
Årsmötet beslutar att – Bent Nissen väljs till klubbens ordförande för tiden intill årsmötet 
1993.  
Årsmötet beslutar val av styrelseledamöter enligt:  
Hans Åström  omväljes på 2 år.  
Ulrik Lindberg  nyväljes  på 2 år.  
Olle Setterberg  nyväljes  på 2 år.  
Sven Svensson  nyväljes  på 2 år.  
 
Årsmötet beslutar val av styrelsesuppleanter enligt:  
Raoul Afzelius  nyväljes på 1 år.  
Olof Andersson  nyväljes på 2 år.  
 
Lars-Erik Ulin delade ut pris till årets klubbmästare:  
Monica Wittboldt i klass D 40 och Berndt Arwedahl i klass H 45.  
 
Olle Setterberg delade ut diplom till ”Hedersknyfflar” som gjort goda medlemsvärvande 
insatser under året. Till ”Superhedersknyffel” utsågs Gun-Britt Holmberg, som värvat 8 st. 
nya medlemmar.  
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Bent Nissen avtackade styrelseledamöterna Hans-Thore Paterson, Lars-Erik Ulin och Alf 
Johansson för ett mångårigt, engagerat och mycket gott arbete för klubben.  
 
Årsmötet beslutar – att utnämna Hans-Thore Paterson till hedersmedlem.  
   

1993 
 

 
 

Styrelsen 1993 
 Jan-Erik Eriksson, Hans Åström, Ulrik Lindberg, Olle Setterberg, Bent Nissen, Kent 

Johansson, Agneta Ljungquist, Jan Ekberg, Sven Svensson och Olof Andersson.  
 
 

Konstituerande styrelsemöte  
Plats: Medborgarhuset, B-salen, Alafors 1992-12-06  
 

Styrelsemöte 1 
Plats och tid: Klubblokalen, Älvängen måndagen den 18 januari 1993 kl. 18.30   
 
Antagen offert för utbyggnad av den övre dammen uppgår till 13 000 kr i stället för det 
angivna 14 000 kr. 
 
Svenska Golfkuponger AB: Beslutades att inte acceptera anbudet. 
 
Enarna på hål 2 skall skyddas från bollplockning.  
 
Ett förslag för att eliminera en farlig slagriktning från tee på hål 3 skall presenteras.   
 
Kungsgården inflyttning: Flyttning från klubblokalen i Älvängen är planerad den 23/1 1993.  
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Golfmässan i Svenska Mässan den 2-4 april -93. Kostnaden för 1/3 monter uppgår till 3 375 
kr. Anmälan skall vara gjord senast den 15/2. Styrelsen godkände ett deltagande under 
förutsättning att monterkostnaden kan delas upp på 3 intressenter.  
 
 

Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 11 mars 1993 kl. 18.30  
 
GGF informerade: att medlemmar i Laesö GK, Björkliden GK och Andalucia GK inte skall 
godkännas som greenfeespelare på banor inom distriktet. Styrelsen beslutade att följa 
GGF:s beslut.  
 
Styrelsen beslutade att Olle Setterberg får mandat att utforma och träffa avtal med 
klubbytare. Avtalen skall redovisas för styrelsen.  
 
Styrelsen beslutade att inköpa ett ”Transportfordon” till en kostnad av ca 110 000 kr.  
 
Kungsgården: Besiktning är gjord innan inflyttning. Slutbleck och nya lås är anskaffade.  
 
Cafeterian: Ett avtal är upprättat och skall undertecknas av Bent Nissen och ägarna till Café 
19:e Hålet.  
 
Omklädningsrum för spelare: Boden levereras 930314. Kostnad 30 000 kr inkl moms.  
 
Golfmässan i Svenska Mässan den 2-4 april -93: Ersatt av en utställning på Landvetters 
flygplats.  
 
Utbyte med Trollhättans Golfklubb: En förfrågan om reducerad greenfee mellan Ale GK och 
Trollhättans GK avslogs.  
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Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Kungsgården, onsdagen den 14 april 1993 kl. 18.30  
 
Ersättning till funktionärer: Styrelsen beslutade att ingen ersättning skall utgå till funktionärer 
för utfört arbete inom klubben.  
 
Ett avtal har träffats mellan Ale GK och Café 19:e Hålet.  
 
Utställning på Landvetters flygplats: Pågår och har rönt stor uppskattning. 
 
Årsavg. för värnpliktig: Gjordes ett förtydligande att årsavgiften (1993) för värnpliktig är 1 100 
kr. oavsett senior- eller juniorålder.   
 
 
 
 
 
 

 
 

Utslaget bakom ladan 1993. 
 
 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Neste Polyesters kontor, tisdagen den 18 maj 1993 kl. 18.30  
 
Funktionärer från Ale GK är engagerade i årets Masters som spelas på Forsgården GK. En 
idé om att Ale GK skall söka att arrangera tävlingen 1997 alt 1997 har bearbetats och 

8



utvecklats till ett förslag till intresseanmälan. Styrelsen beslutade att intresseanmälan skall 
skickas in till Scandinavian Masters helst före den 13/6.  
 
Information om Laesö, Björkliden och Andalucia: Björkliden har godkänts av SGF och ingår i 
greenfeeöverenskommelsen. Laesö och Andalucia är inte godkända.  
 
Tolv st. karpar har inplanterats i stora dammen vid hål 10.  
 
Öppet Hus den 25/4 Besöktes av ca 80 st. greenfee-gäster. Fem personer visade starkt 
intresse till medlemskap.  
 
Styrelsen beslutade att vid arbetstävlingar skall ingen spelavgift tas ut.  
 

 
 
 

AU-möte (Styrelsemöte 5) 
Plats och tid: Kungsgården tisdagen den 8 juni 1993-06-08 kl. 19.00  
 
Närvarande: Bent Nissen  (BN)  ordf. 
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Jan Ekberg  (JE)  
Lena Petersson  (LP)  
Hans Åström  (hå)  sekr.  
 
Representanter från Ale Kommun har inbjudits till en informationsträff den 14/6. Information 
skall lämnas om pågående och planerad verksamhet. 
 
Vegetabilisk olja till maskinerna skall inköpas och debiteras BK.  
 
Uthyrning av klubblokal: Lokalen är uthyrd till Rotary den 13/6.  
 
 

 
 

Martin Eriksson, segrare i KM 1993 
 
 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 17 juni 1993 kl. 18.30  
 
Ekonomisk lägesrapport 93-05-30: Låneskuld: 903 172 kr.  Obetalda skulder: 0 kr. 
Medlemslån: 6 871 000 kr.  
Ale Kommun har beslutat att ge Ale GK en borgen på 2,5 milj. kr under max 5 år.  
Enarna på hål 2 skall skyddas från bollplockning. Taggtråd är monterad.  
Signal för hål nr 13: En skeppsklocka har skänkts av H-T Paterson för att placeras vid tee på 
hål nr 14.  
Avlopp: Fortsatta åtgärder skall vidtas för att eliminera besvärande lukt.  
Avtal har träffats med 7 sponsorer. Två st. återstår.  
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Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 12 augusti 1993 kl. 18.30 
 
Planeringskonferens 11-12/9 1993 Lämplig plats undersöks.  
Beslutades att varje styrelsemedlem bidrar till kostnaden med 300 kr.  
 
Scandinavian Masters: Ale GK hade ansvaret för hål nr 17 under tävlingen. En stor 
arbetsinsats under besvärliga väderförhållanden gav en mycket god klubbanda för Ale GK. 
Ett tackbrev har kommit från Forsgårdens GK.  
 
Spel från vit tee: Följande regel gäller: Om inga vita kulor finns utplacerade som markering 
av vit tee, får det inte spelas från vit tee.  
 
Elitlaget deltar i den nationella serien, div. 2 västra. Till den sista tävlingen i Strömstad 
beslutades att ge ett ekonomiskt bidrag för logi och dagens rätt i 3 dagar.  
 
 

 
 

Klubben åtog sig att sköta hål 17 under mastersveckan 1993 på Forsgården. Jan Ekberg 
övervakar inspelet på 17:e hålet.  

 
 

Planeringskonferensen 1993 
Plats och tid: Hotell Fregatten, Varberg, 11 – 12 sept. 1993  
 
Deltagare:   Bent Nissen    ordf.  

Jan Ekberg  
  Lennart Jalvemyr  

Lena Petersson   
Sven Svensson    
Olof Andersson  
Ulrik Lindberg  
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Raoul Afzelius    
Olle Setterberg  
Björn Ljungqvist  
Lars-Erik Mårtensson   repr. EK  
Michael Jaldelid  repr. JK  
Kent Johansson   repr. TK  
Agneta Ljungqvist   repr. DK  
Rolf Frössling   repr. BK  
Hans Åström   sekr. 
 

Medlemslånet för seniorer blir oförändrat totalt 15 000 kr.  
 

Pro skall anställas.  
 

Varannan helg under spelsäsongen skall vara helt tävlingsfri. Under helger som tävling 
genomföres skall antingen lördag eller söndag vara helt tävlingsfri.  
 
Frikort accepteras inte vid tävlingar . 
 
Medlemstidningen skall ges ut med 4 nummer/år.  
 

 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Kungsgården, tisdagen den 28 sept. 1993 kl. 18.30  
 
Fairwayklippare: För tillfället hyrs en klippare. Hyrköp kan bli aktuellt.  
 
En hålpipningsmaskin och upptagare har inköpts tillsammans med Lysegårdens GK. Ett 
kontrakt skall upprättas med Lysegårdens GK.  
 
Gamla klubbhuset vid korthålsbanan: Upprustning (ommålning invändigt) har startat. 
Beslutades att under 1993 förse byggnaden med el till en kostnad av 20 000 kr. Under 1993 
skall utsidan på byggnaden rustas upp.  
 
En enkel variant av en banguide ska tas fram för försäljning.  
 
Greenfee-handdukar: En golfhandduk i papperskvalitet presenterades som ett alternativ. 
Beslutades att den skulle kunna säljas för 5 kr/st.  
 
Beslutades att kostnaden för Grönt Kort blir: 300 kr för seniorer och 250 kr för juniorer. Till 
den som blir medlem i Ale GK under året återbetalas 200 kr.  

 
 

Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Kungsgården, tisdagen den 26 okt 1993 kl. 18.30  

 
Driving-range: Ale GK har köpt bollar, vagnar + övrig utrustning av JW Golf.  
 
Hålpipningsmaskin: Ett kontrakt skall upprättas med Lysegårdens GK. Maskinen kommer 
även att hyras ut till andra banor.  
 
Komplettering av banan: Under 1994 planeras att cirka 120 st. träd skall flyttas till banan. Tre 
nya bunkrar, ombyggnad av någon tee och flyttning av gångväg planeras.  
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Den 7 okt genomfördes en tävling tillsammans med sponsorer. Ett vandringspris instiftades.  
 
Projekt Kungsgården: Den utsedda arbetsgruppen under Olof Andersson, för köp av 
Kungsgården, har haft kontakt med kommunrepresentanter. Som ett ekonomiskt underlag 
skall en utvärdering göras på bl.a. arrende alternativt köp.  

 
 

Bo Yngve Ragnar Gartvall, född 1/10 1914 i Kungsäter i Halland. Död 19/10 1993. 
Ale Golfklubbs äldste aktive medlem har gått bort. Bo började med golfandet på Lysegården 
för ett 15-tal år sedan och golfen blev hans stora fritidshobby. Alltsedan planer på golfbana i 
Ale dök upp senhösten 1985 stödde han aktivt denna tanke och blev en av klubbens första 
medlemmar. Han blev snart en känd och mycket uppskattad medlem som alla gärna ville 
spela och umgås med. Bos liv ändades en mycket vacker höstdag under spel med goda 

vänner på Kungsgården. Vi saknar honom mycket.  
 
 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Kungsgården, måndagen den 15 nov 1993 kl. 18.30  
 
En annons om att Ale GK söker en Pro är införd i PGA:s tidning. Ytterligare information skall 
lämnas till PGA.  
 
Vintergreenfee: Beslutades att greenfee för vintersäsongen 1993/1994 blir 100 kr för seniorer 
och 50 kr för juniorer.  
 
Projekt Kungsgården: En opartisk värdering av fastigheten skall göras.  
 
Bingolotto: Klubbens ev. deltagande under april/maj 1994 utreds.  
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Ordinarie årsmöte den 5 december 1993 kl. 13.00 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, B-salen 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten. Därtill kommer ett antal 
AU- och kommittésammanträden. Under hösten genomfördes dessutom en tvådagars 
planeringskonferens med syfte att sammanställa ett bokslut, fastställa budget och 
verksamhetsplan för 1994.  
 
Årsmötet beslutar – att utse Gunvor Hultqvist till ordförande för mötet.  
 
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag: 
Varannan helg under spelsäsongen skall vara helt tävlingsfri. Under helger som tävling 
genomföres skall lördag alt. söndag vara tävlingsfri.  
 
Årsmötet beslutar att Bent Nissen väljs till klubbens ordförande för tiden intill årsmötet 1994,  
 
Årsmötet beslutar val av styrelseledamöter enligt:  
Jan Ekberg   omval på 2 år.  
Lars-Erik Mårtensson  nyval på 2 år.  
Jan-Erik Eriksson  nyval på 2 år.  
Olof Andersson  nyval på 1 år.  
 
Årsmötet beslutar val av styrelsesuppleanter enligt:  
Agneta Ljungquist  nyval på 2 år.  
Kent Johansson  nyval på 1 år.  
 
Bent Nissen delade ut pris till årets klubbmästare:  
Seniorer Herrar:  Martin Eriksson  
Damer:   Ing-Marie Källgren  
 

 
 

Olle Setterberg talar på årsmötet 1993. Sittande Jan Ekberg.  
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Olle Setterberg delade ut diplom till ”Hedersknyfflar” som gjort goda medlemsvärvande 
insatser under året. Till ”Superhedersknyffel” utsågs Elisabeth Olsson, som värvat 5 nya 
medlemmar.  
 
Björn Ljungquist redogjorde för Ale GK:s intentioner att ansöka som arrangör för 
Scandinavian Masters 1997. I maj 1993 skickades en preliminär intresseanmälan in.  
 
Johan Wittboldt som varit klubbens Pro i 5 år och nu lämnar oss för att prioritera sitt eget 
spel. Johan har gjort en värdefull och skicklig insats med många nybörjare och den första 
tiden under mycket primitiva förhållanden.  
 

1994 
 

Konstituerande styrelsemöte  
Plats: Medborgarhuset, C-salen, Alafors 1993-12-05  
 
 

Styrelsemöte 1 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 13 jan 1994 kl. 18.30  
 
Ordföranden föreslog att Jan Ekberg skulle erbjudas tillsvidareanställning som banchef i Ale 
GK fr.o.m. 94-03-01. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Banchefen blir adjungerad i 
styrelsen.  
 
Ett avtal har träffats med Michael Kimberley om proverksamhet i klubben fr.o.m. 94-04-01.   
 
Greenfee-samarbete: En förfrågan har inkommit från Mölndals GK. Avslogs.  

 

 
 

Styrelsen 1994. Olof Andersson, Olle Setterberg, Kent Johansson, Sven Svensson, 
Jan-Erik Eriksson, Lars-Erik Mårtensson, Ulrik Lindberg, Hans Åström och Bent 

Nissen. På bilden saknas Agneta Ljungquist.  
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Ekonomisk lägesrapport 93-12-31:  
Låneskuld  1 300 000 kr 
Obetalda skulder 0 kr  
Medlemslån  6 703 400 kr  
Förutbet. kostn.  0 kr  
 
Lånemöjligheterna från Handelsbanken och Föreningsbanken uppgår totalt till 2,3 milj. kr. 
Greenfeeintäkterna uppgår till 121 000 kr.  
 
Fairwayklipparen: Löper nu med hyrköpsavtal. Ett ev. beslut om köp skall avvaktas i en 
månad.  
 
Cafeteria: Vattenprover skall tas och utvärderas. Beslutades att AU får mandat att besluta 
om en ev. investering för filterutrustning på c:a 25 000 kr för att få ett acceptabelt vatten.  
 
En medlemsmatrikel för Ale GK är aktuell om den kan egenfinansieras.  
 
Michael Kimberley blir lagledare för elitlaget.  
 

 
 

Michael Kimberley, vår nya Pro. 'Mike" fick ett kyligt men hjärtligt mottagande på 
Kungsgårdens golfbana veckorna före jul 1994.  
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Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 10 februari 1994 kl. 18.30  
 
Greenfee-handdukar: Leverantören av golfhanddukar i papperskvalitet är inte beredd att 
sponsra handdukarna.  
 
Tidigare Pro: Ett intyg skall skrivas avseende Johan Wittboldts verksamhet i klubben.  
Två offerter på bollautomat för kortläsare och mynt har inkommit. Beslutades att Jan Ekberg 
får mandat att inom ramen för investeringsbudgeten välja och beställa automaten.  
 
Banguide för stora banan: Ett förslag som kommer att utföras A6-format och fyrfärgstryck 
presenterades. Vissa lokala regler finns med. Banguiderna kommer att finnas tillgängliga för 
försäljning till Påsk. Styrelsen beslutade enl. presenterat förslag.  
 
Möjlighet för rörelsehindrade att spela golf: Rodney Attfors på 3 V skall bjudas in för att 
informera om alternativ och möjliga aktiviteter.  
 
Vattenprov är analyserat och visar att en filteranläggning är nödvändig. Beslutades att 
anskaffa och genomföra installationen till en kostnad av cirka 25 000 kr.  
 
Cafeteria-kontrakt: Fem intressenter har utvärderats. Café Swingen godkändes. Ett avtal och 
kontrakt är upprättat.  
 
Medlemsansökan från tyska medborgare: 
Bent Nissen och Jan Ekberg har i samverkan med kommunrepresentanter besökt Ale 
kommuns vänort Kaufungen i Tyskland. I samband med detta har klubben fått in 
medlemsansökan från två tyska medborgare. Det finns anledning att tro att ett ganska stort 
antal tyskar vill bli medlemmar i Ale GK. Innan beslut fattas om ett ev. medlemskap utreds 
följande:  
* Vilket material finns på SGF om utländska medborgare.  
* SGF kontaktas med frågan om det är möjligt att inom ramen för klubbens stadgar låta 
lånesumman på 15 000 kr helt eller delvis konverteras till inträdesavgift.   
 
Efter en ingående diskussion om styrelsens arbetssätt och möjligheterna att bli effektivare 
tillsattes en arbetsgrupp som skall se över rutiner och komma med förslag till förändringar. 
 
 

 
 

Vinterträning i övningstältet 1994. 
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AU-möte (Styrelsemöte 3) 
Plats och tid: Hemma hos Bent Nissen onsdagen den 23 februari 1994 kl. 19.00  
 
Beslutades att inköpa en prisvärd kopieringsmaskin till en kostnad av cirka 4 500 kr + moms.  
 
Den nya ägaren till Ryrsjöns stugby har aviserat ett intresse till ett samarbete med 
stuguthyrning och greenfee. 
 
Projekt Kungsgården: Beslutades att Olof Andersson får mandat att genomföra fortsatta 
förhandlingar med fastighetsägarna.  
 
Beslutades att uppdra åt Thomas Elfving att utreda och föreslå lämplig datautrustning och 
program för klubbens verksamhet.  

 
 
 

 
 
 
 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Kungsgården, onsdagen den 23 mars 1994 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade: Aktiv medlem får under 1994 köpa 5 st. greenfee-checkar till ett pris av 
500 kr.  
 
De två första tyska medlemmarna har registrerats.  
 
Övningsområde öster om 9:an:  
Enl. beslut på årsmötet uppdrogs åt styrelsen att göra en seriös utredning för att fastställa 
plats och tidpunkt samt kostnad för att anlägga ett nytt träningsområde. Efter utredning kan 
följande kostnader presenteras:  
Anläggningskostnad  35 000 kr  
Arrende  10 000 kr/år  
Drift   12 000 kr/år.   
Styrelsen beslutade att genomföra anläggandet av övningsområdet enl. angivna kostnader.  

18



 
Målning av klubbhuset planeras före Påsk.  
 
Ale-mässan kommer att genomföras 5-6-7 maj.  
 
Text-TV 4:  Ett erbjudande om reklam har inkommit. Tas upp inför 1995.  
Golf Digest:  Erbjudandet från Golf Digest avslogs.  
 
 

 
 

Från den första mars har klubben anställt Jan Ekberg som Intendent. Janne och Rolf 
inspekterar hur 10:e hålet har klarat vintern1993-1994.  
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Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Kungsgården, onsdagen den 20 april 1994 kl. 18.30  
 
Cirka 100 träd har flyttats in på banan. Ytterligare träd skall planteras.  
 
Gamla klubbhuset: El, belysning och invändig målning är klart. Justering av yttertaket skall 
göras under våren.  
 
Olka-resor och Ryrsjöns stugby kommer att gå ut med ett gemensamt erbjudande om resa, 
stuguthyrning och greenfee. Greenfee-checkar kommer att säljas till Olka-resor resp. 
Ryrsjöns stugby.  
 
Ale-mässan 5-6-7 maj: 
En monter på 9 kvm är bokad. TV, video och annan lättillgänglig information är planerad. En 
speciell information för företagare är framtagen. Montern skall bemannas med 2 personer 
varje dag kl 10.00–19.00.   
 
Föreslogs anskaffa en golfbil. Bland presenterade skäl kan nämnas: Kontroll på banan, 
tävlingsdomare, transporter för banpersonal. Beslutades att anskaffa en golfbil. Beslutades 
att hyrpriset för greenfeespelare blir 300 kr inkl. greenfee alla dagar för 18 hål. Läkarintyg 
krävs.  
 
Medlemskontroll på banan skall starta snarast i MK:s regi.  
 
Svenska Golfkuponger AB: Beslutades att ansluta Ale GK till det erbjudna systemet.  
 
Medlemsvärvning: Fr.o.m. 93-10-01 har 33 anmälningar inkommit. Öppet Hus med ”Pröva-
på-golf” skall genomföras den 23/4.  
 

 

 
 

I receptionen: Ninni Ekberg.                                     Ny i luckan: Harries Billros  
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Catrin Nilsmark hedrade Kungsgården med ett uppskattat besök den 7 maj.  
 
 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Kungsgården, tisdagen den 24 maj 1994 kl. 18.30  
 
Tyska medlemmar: SGF-material: 
SGF har kontaktats men inget bra material på tyska finns att tillgå. Götiska Förbundet i 
Göteborg skall kontaktas. 
 
Övningsområde öster om 9:an: 
Området är iordningställt och grässådd är gjord.  
 
Filteranläggning: En del avslutningsarbeten pågår. Totalkostnaden beräknas till cirka 30 000 
kr.  
 
Projekt Kungsgården: 
Förundersökning och diskussion med ägarna pågår. Ett nytt möte skall hållas för att 
diskutera en ev. handlingsplan.  
 
Ale-mässan 5-6-7 maj: 
Ale GK deltog med en monter. En bra exponering som gav en bra respons från besökarna. 
Den totala obudgeterade kostnaden blev cirka 7 000 kr.  
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Diskuterades de ekonomiska och tekniska möjligheterna att investera i en separat 
tävlingsexpedition att placeras vid 1:ans tee. Om ett rimligt ekonomiskt alternativ kan 
presenteras är styrelsen positiv till en anskaffning.  
 
Konstaterades ett tidigare beslut att ridning inte är tillåten på banan.  
 
Klubbtidningen som skickas ut den 24/5 är tryckt i 2 300 ex. Den kommer även att placeras 
ut hos frisörer, tandläkare. Kommunkontor etc. För ett kommande nummer skall banan 
flygfotograferas under koordination av Tommy Abrahamsson.  
 
Klubbhusets inredning har kompletterats med bl.a. stolar och bord. En offererad markis för 
gaveln bedömdes vara för dyr.  
 
 

 
 

Full fart på drivingrangen. 
 
 

 
 

"Café Swingen", Kristina Johansson kallad "Snuttan". Arrenderade restaurangen 1992-
1996. 
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Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 11 augusti 1994 kl. 18.30  

 
Tillgång till golfbilen upplevs mycket positivt av handikappade spelare, banpersonal, 
bankontrollanter och tävlingsledning. Ett skäligt pris för hyra utreds.  
 
Juniorstugan: Yttertaket har fått en ny beklädnad. Stugan fungerar bra för sitt syfte.  
 
Kommunens räddningstjänst har gjort en brandsyn. Brandsläckare och skyltar har anskaffats 
enligt rekommendation. Ej budgeterad kostnad ca 5 000 kr.  
 
Slope-systemet: Uppmätningen av banan är gjord. Klassningen återstår.  
 
Infartsvägen från RV 45 är i mycket dåligt skick p.g.a. torkan.  
 
Besök på Landskrona GK: Landskrona GK som även har en Kungsgård kan ev. bli aktuell i 
ett vänklubbsutbyte.  
 
Jan Ekberg föreslog att hela Humlegården skall göras om till puttinggreen då den nuvarande 
är för liten. För att ge möjlighet till bunkerträning föreslogs anlägga en övningsbunker på det 
nya övningsområdet och en bunker i anslutning till drivingrangen.  
Förutom ovanstående beslutade styrelsen att en större ek flyttas till ”kullen” framför dammen 
på hål 2. Den totala obudgeterade kostnaden beräknas till ca 35 000 kr.  
 
 
 
 
 

 
 

Vy över Kungsgården 1994. 
Till vänster gamla garaget med verkstad. På övre våningen inreddes senare 

tävlingsexpedition och en vrå till klubbens pro.  
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Linda Antonsson, satsade allt och kunde slutligen stå som klubbmästarinna 1994.  
 
 

Planeringskonferensen 1994 (Styrelsemöte 8) 
Plats och tid: Hotell Tanumstrand, 9-11 sept. 1994.  

 
Beslutades att Ale GK tar fram en egen medlemsmatrikel för 1995. 
 
Tävlingsdräkt för elitlaget: Kostnaden ingår i TK:s budget för 1995.  
 
Beslutades att för sent inlämnade HCP-kort skall debiteras med 30 kr som översändes till 
Barncancerfonden.  
 
Tätare utsläpp på banan: Beslutades att avstyrka förslaget. 
 
Golfbil: hyreskostnad: Beslut:  
Greenfeespelare,  18 hål: 150 kr + greenfee  
Egna medlemmar,  18 hål: 100 kr.  
 
Pro-avtal: Beslutades att upprätta ett 2-årskontrakt för tiden 94-11-01 t.o.m. 96-10-31 där 
även 5 vintermånader per år ingår. Ersättningsnivån skall utredas. 
 
Masters på Kungsgården:  
Enl. beslut på årsmötet har en utredning gjorts avseende möjligheterna att Ale GK skulle 
kunna arrangera Scandinavian Masters. Styrelsen beslutade att informera och föreslå 
årsmötet att Ale GK av ekonomiska skäl för tillfället inte aktivt skall arbeta för att få arrangera 
Masters.   
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Klubbmästare 1994. Johnny Hagberg kunde lugnt håla ut som en värdig mästare och 
slutade på 75,77,75 och 80 vilket gav ett slutresultat på fina 307 slag. Lille Jonas blev så 

glad över pappas seger att han också ville kramas.   
 
 
 

 
 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 6 oktober 1994 kl. 18.30 
 
Beslutades att beställa teleledningar och abonnemang för fax och ytterligare en telefon till 
Klubbhuset. Cafeterian betalar abonnemang och samtalskostnad till Ale GK. 
 
Beslutades att Olof Andersson får mandat att inköpa en markis för uppsättning på 
klubbhusets kortsida. Kostnaden fördelas med 50 % under 1995 och 50 % under 1996.  
 
Beslutades att inköpa en tvättmaskin och torktumlare.  
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Infartsvägen har asfalterats för att avsevärt höja standarden. Kostnaden för lubben uppgår till 
42 000 kr 4 + moms.  
 
Isolering + montering av värmekabel i pumphuset pågår. Tegel till taket på starthuset skall 
läggas.  
 
 

 
 

Bengt Frössling vid provisoriska maskinhallen, inrymd i gamla ladan. 
 
 

 
 

Jonas Andersson, 14 år, gjorde HIO på sjuan 1994. Jonas har 10 i hcp och har spelat i tre 
säsonger. Målet är att kanske en gång bli proffs och få spela på touren.  
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Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Kungsgården, måndagen den 24 oktober 1994 kl. 18.30  
 
Sammanställning av kommittéernas budgetförslag presenterades av kassören. 
Budgetförslaget diskuterades. Justerades och godkändes av styrelsen för presentation på 
årsmötet.  
 
Medlemslån och avgifter. Ulrik Lindbergs Jan-Erik Erikssons förslag till årsmötet avseende 
nya medlemslån godkändes, Hans Åström reserverade sig mot beslutet.  
 
Jan Ekberg utreder nyttan av belysningsmaster med mandat till avslut.   
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Flygfoto av Kungsgården och golfbanan 20 oktober 1994.  
 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Kungsgården, onsdagen den 16 november 1994 kl. 18.30 
 
Cafeteria-kontrakt: 
Ett preliminärt 2-årigt avtal är upprättat. Följande prishöjningar föreslås:  
- En kopp kaffe höjs till 10 kr.  
- Dagens rätt höjs till 40 kr inkl. måltidsdryck i form av lingondricka, vatten eller motsvarande.  
  Öppethållandet justeras något för fredag och lördag kväll. Styrelsen godkände avtalet.   
 
Beslutades att inköpa en foregreenklippare till en kostnad av 40 000 kr.  
 
Beslutades att inköpa en mobiltelefon till banchefen.  
 
Beslutades att aktiv medlem i Ale GK har möjlighet att vid ett tillfälle under 1995 köpa 5 st. 
greenfeebiljetter för 600 kr. 
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Jan Ekberg på fairwayklipparen 1994. 
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Ordinarie årsmöte den 11 december 1994 14.00 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, B-salen 

 
 Det säsongsavslutande årsmötet i år, var speciellt på många sätt. Mest kanske 
för att vi för första gånger gången skulle välja en ny ordförande för klubben. Bent hade efter 
nio års slit kommit till den slutsatsen att han inte hade mer att tillföra, utan ville nu ägna sig åt 
sitt eget golfspelande, det intresse som de facto fört oss tillsammans. Till ny ordförande hade 
valberedningen föreslagit Jan Skog och detta var i sig ett kontroversiellt beslut. Jan som 
under den senaste mandatperioden suttit som kommunalordförande har ju en moderat 
partibeteckning.  
 
 Agendan avverkades i takt med årsmötesordförande Gösta Hessfeldts 
klubbslag och såväl verksamhetsberättelse som resultaträkning och budget klubbades på 
mindre än 20 sekunder. När man sedan kom till valen, presenterade sig 
ordförandekandidaten på ett förtroendeingivande sätt och auditoriet gavs tillfälle att ställa 
frågor. Från den sittande styrelsen fick Jan Skog ett övervägande gillande och Jan Skog 
valdes därefter med acklamation av ett entusiastiskt årsmöte.  
 
  Den avgående ordföranden tackades med en mycket hedersam sorti och 
förutom klubbens uppmärksammande belönades han av Göteborgs Golfförbunds 
Ordförande Bo Hägg, som överlämnade förbundets förtjänstmedalj i guld och ett rörande 
tacktal.  

Olle Setterberg delade ut diplom till ”Hedersknyfflar” som gjort goda 
medlemsvärvande insatser under året. Till ”Superhedersknyffel” utsågs Björn Ljungquist, 
som värvat 4 nya medlemmar. 

Den nya styrelsen kom därefter att få följande utseende:  
 

 
Ordförande   Jan Skog 
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Vice Ordförande och Ordf. JK   Jan Erik Eriksson 
Sekreterare och Adm/GK 90   Hans Åström  
Kassör och Ekonomi   Lars Erik Mårtensson,  
Ledamot och Ordf. TK  Kent Johansson  
Ledamot och Ordf. MAK   Ulrik Lindberg  
Ledamot och Utb/HCP   Sven Svensson  
Ledamot och Ordf. DK   Agneta Ljungquist  
Ledamot och Ordf. BK   Stig Larsson   Suppleant  
Ordf. MK   Harries Billros  Suppleant 
Ordf. KK   Bengt Arne Malmström.  
 
 
 Jan Skog tackade för förtroendet att ha blivit vald till ordförande. Han uttryckte 
också en glädje över att få ta över ledningen i en så bra golfklubb.  
 Denna församling har nu uppdraget att förvalta och utveckla vår klubb, lösa 
frågan om Kungsgården och förädla banan. 1994 års mycket positiva bokslut ger ett bra 
avstamp och de nya avgifterna bör fylla på i medlemsleden med ett välbehövligt tillskott.  
 För kaffe och bullar svarade våra alltid lika alerta caféflickor Snuttan och 
Ingela. Många igenkännande smackar hördes då de hembakade kanelsnäckorna doppades 
och gav och gav ett minne av sommaren.  
 

1995 
 

 
 

Jan Skog, kommunalråd i Ale Kommun.  
Efterträdde Bent Nissen som klubbens ordförande för år 1995. Var ordförande i ett år. 

 
Konstituerande styrelsemöte 1994-12-11 
Plats: Medborgarhuset, Alafors.  
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Styrelsemöte 1 

Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 29 december 1994 kl. 18.30. 
 
Beslutades att anställa en kanslist på cirka ¾-tid.  
 
Ett erbjudande om greenfee-överenskommelse har kommit från Ingetorps nya Golfklubb. 
Beslutades att avböja erbjudandet. 
 
En skymningständare anskaffas snarast till utomhusbelysningen.  
 
Beslutades att bevilja icke budgeterade 5 000 kr för 4 elitdamers seriespel. 
 
Medlemssituationen:  
Aktiva:   94-12-29  
Seniorer:    517 st.  
Juniorer:   125 st.  
Hedersledamot:   1 st.  
Totalt:   743 st.  
 
Passiva:    50 st.  
Totalt:    793 st.  
 
För att få förslag på kompletteringar på banan kommer en rundvandring att göras den 5/1.  
 
 
 

 
 
 
 

Styrelsemöte 2 

Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 19 januari 1995 kl. 18.30 
 
Frågan om greenfee-rabattering för golfare inom GGF.  
 
Frågan om gemensam matrikel för Göteborgsdistriktet. 
Beslut: För Ale GK är en gemensam matrikel är ingen lönsam affär. Ale GK är inte beredd att 
ställa en garanti på 5 000 - 7 000 kr. Ale GK går inte med i denna överenskommelse.  
 
Styrelsen beslutade att en arbetsgrupp får i uppdrag att utreda frågan om en ev. elitkommitté 
fr.o.m. 1996. Ett förslag inkl. budget skall presenteras vid årets planeringskonferens.  
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Ett samarbete med Rasta-Husen skall utredas och ett förslag presenteras vid nästa möte.  
 
 

 
 

 
 

Styrelsemöte 3 

Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 23 februari 1995 kl. 18.30  
 
Beslutades att styrelsen kommer att föreslå ett hedersmedlemsskåp vid kommande extra 
möte eller årsmöte.  
 
Beslutades att BK ansvarar för tvättning av arbetskläder, handdukar etc.  
 
Beslutades att Ale GK avser att införa Slope-systemet fr.o.m. 1996. 
 
En Bajamaja har placerats vid tee på hål 5.  
 
Beslutades om inköp av stickluftare för 21 000 kr.   
 
BK föreslog att sanden i befintliga bunkrar skall bytas ut till samma kvalitet som är planerad 
till de nya bunkrarna.  
Beslutades att anläggningen av nya bunkrar inklusive sand skall rymmas inom budgeterade 
70 000 kr.  
 
På en fråga från SGF om att skall arrangera en DI-tävling (Dagens Industri) beslutades att 
avstå.  
 
Beslutades att separat reseräkning skall skrivas och inlämnas efter företagen tjänsteresa.  
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Styrelsemöte 4 

Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 23 mars 1995 kl. 18.30  
 
Ett nytt redovisningssystem, GK 96, kommer från SGF troligen i mars 1996 till en kostnad av 
cirka 6 000 kr/klubb.  
Sponsoravtal: Två hål återstår att sälja. Avtal har träffats med 65 olika sponsorer inkl. 
tävlingssponsorer. Ett Staket kommer att sättas upp vid parkeringsplatsen för att få enhetliga 
sponsorsskyltar.  
 
Beslutades att greenfee för Korthålsbanan skall lösas i receptionen. 
 
Anläggning av fairwaybevattningen har påbörjats. Genom att utesluta automatiken kommer 
kostnaden att kunna reduceras betydligt. En häck kommer att planteras i fonden på 7:ans 
green. Planer finns på att frilägga de stengärdsgårdar som finns på banan. 
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Styrelsemöte 5 

Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 27 april 1995 kl. 18.30 
 
Greenfeeintäkter: 
94-10-01 t.o.m. 95-04-20: 237 000 kr   
 
Projekt Kungsgården: Diskussionerna om olika former av lösningar fortsätter och beräknas 
inte vara klara före semestern. Tidpunkten för det extra medlemsmötet kommer att 
bestämmas senare.  
 
Arbetsbelastningen under helgerna är mycket betungande för receptionisten. Beslutades att 
Jan Ekberg och Jan Skog får mandat att lösa problemet för en total merkostnad av 25 000 kr 
för den kommande säsongen.  
 
Det är mycket angeläget att receptionen får dagsaktuell information om banan när 
receptionen öppnar på morgonen.  
 
Styrelsen beslutade att 1631 Gun-Britt Holmberg får använda sin privata golf bil på 
golfbanan.  
 
På en förfrågan beslutades att Ale GK inte har möjlighet att erbjuda något feriearbete i år. De 
som söker feriearbete rekommenderas att vända sig till Ale kommun.  
 
Beslutades att Golfvärdarna skall genomföra en utökad medlemskontroll i början av 
säsongen.  
 
Beslutades att teckna en förmögenhetsförsäkring (1 000 000 kr) till en årlig kostnad på cirka 
550 kr.  
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Styrelsemöte 6 

Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 18/5 1995, kl. 18.30  
 
Arbetsgivaransvaret: Jan Skog får mandat att träffa avtal med Nina Svensson, och att 
förhandla med AMI ang. Carina Lerebäcks anställning.  
 
Beslutades att greenfee för Korthålsbanan även i fortsättningen skall lösas i Juniorstugan. En 
förutsättning är att greenfee-inkastet separeras från klubbutrymmena.  
 
Peter Lindberg förstärker receptionen under tävlingsfria helgdagar Beräknad kostnad 16 000 
kr.  
 
Tävlingskläder: Förtydligades ett tidigare beslut att Ale GK betalar halva kostnaden för 
elitlagets tävlingskläder. Seriespelande medlemmar betalar själva halva kostnaden. 
Sponsorer får sökas för resterande del.  
 
”Öppet Hus ”-aktiviteten som genomfördes den 29/4 utföll positivt med ett 40-tal deltagare.  
 
Cafeterian: Hälsovårdsmyndigheten har inspekterat köket utan anmärkningar P.g.a. att 
spisen havererade och inte var reparabel, anskaffade KK en ny spis till en kostnad av max 
10 000 kr. Styrelsen godkände kostnaden.  
 
Betalning för självservering: P.g.a. ohederliga personer försvinner pengar som har betalts för 
dryck och förtäring under tiden utan serveringspersonal. Alternativ till att säkra kontanterna 
skall utredas och åtgärdas.  
 
Kulturföreningen ”NÖFF” har fått i uppdrag att videofilma banan för en kostnad av cirka 2 000 
kr. Avsikten är att få ett basmaterial för vidare information. Videofilmen redovisas i färdigt 
skick.    
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Styrelsemöte 7 

Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 15 juni 1995 kl. 18.30  
 
En instruktion för Golfvärdar är anslagen i Klubbhuset. Sju Golfvärdar är utsedda och skall 
starta sin verksamhet under midsommarhelgen 1995.  
 
Klubben har fått tillgång till skyltfönstret hos Föreningsbanken under augusti. 
Informationsmaterial skall väljas ut och arrangeras.  
 
Beslutades att klubbens domare ansvarar för placeringen av röda/gula/vita pinnar. Domarna 
ansvarar även för utformningen av klubbens lokala regler.  
 
Enligt gällande regler skall matchspel spelas som 2-boll. Detta gäller även under helger. Om 
möjligt bör det undvikas att klubbens interna matchspel spelas på helgerna. Beslutades att 
matchspelares bagar skall markeras med flaggor och att information om detta anslås i 
klubbhuset.  
 
Beslutades att MK har det övergripande ansvaret för rapportering till SGF om HIO på 
klubben.  
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Styrelsemöte 8 

Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 22 juni 1995 kl. 17.30  
 
Projekt Kungsgården: 
Jan Skog och Bengt-Arne Malmström presenterade gruppens kostnads- och 
finansieringsberäkningar för de fyra huvudalternativen: 

1. Köp av Kungsgården.  
2. Fortsatt arrende och en utbyggnad vid bef. Klubbhus.  
3. Avvakta och förutse att ingen annan köpare finns.  
4. Arwedalhs alternativ.  
5. Med tanke på finansieringsmöjligheterna beslutade styrelsen med majoritet att 

rekommendera Ale GK:s årsmöte att välja alt 2.  
 
Agnetha Ljungquist reserverade sig mot beslutet och förordade alt 1.  
 
Inom alt. 2 beslutade styrelsen med majoritet att rekommendera Ale GK:s årsmöte att 
välja alternativet med utbyggnad av klubbhuset i ett (1) plan och att ge styrelsen mandat 
att även bygga plan 2 och maskinhall om ekonomin tillåter.  
 
Beslutades att ett extra årsmöte skall hållas den 20 september 1995. Kallelse och 
underlag för årsmötet skall skickas ut till medlemmarna senast den 17 augusti 1995.  
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Årets första tävling slogs igång på Annandag Påsk, en halvtimma försenad på grund av frost. 
Först ut var greenkeepern själv, Rolf Frössling, och han kunde konstatera att hans nyklippta 

och ansade greener inte blev frostfria förrän bortåt halv nio.  
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En av klubbens tyngre sponsorer är både bildlikt och fysiskt, Håkan Sandberg med sitt 
företag Three West AB. Håkan är en reslig bjässe på 35 år och 21 i HCP, trots att han bara 

spelat i ett par år. 
 

 

 
 

Vår klubb har begåvats med två distriktsdomare. Dessa två rättskipare är Bernt Arwedahl, 
byggmästare till professionen med Hcp 10, samt Inge Larsson, inköpschef också han med 

Hcp 10  
 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 17 augusti 1995 kl. 18.30  
 
Under 1995 har hittills 70 nya medlemmar värvats till klubben. 
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Styrelsen beslutade att årsavgiften under perioden 950901 - 951231 reduceras med 100 % 
för nya seniormedlemmar och nya familjejuniorer. 
 
Ordföranden Jan Skog meddelade att han av medicinska skäl kommer att avsäga sig omval 
vid årsmötet i december. 
 
Styrelsen godkände i efterhand att sprutmedel mot klöver inköpts och sprutats för cirka 12 
000 kr. Ruffen på kullarna har klippts ner. Maskinhaverier har medfört nödvändiga 
reparationskostnader.  
 

 
 

Andra klubbhuset. Det allra första var stugan vid korthålsbanan. 
 
 

 
 

Klubben hade 1995 ännu inte flyttat in i Kungsgården. 
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Klubbmästarna 1995, Cecilia Nissen och Henning Lundström.  
 

 

Planeringskonferensen 1995 
Plats och tid: Lundsbrunn, söndagen den 10 september 1995 kl. 9.00. 
 
Deltagare: Jan Skog   (SKO)   ordf. 
  Harries Billros  (HB) 
  Bengt-Arne Malmström (BAM) 
  Lars-Erik Mårtensson (LEM) 
  Agneta Ljungquist  (AL) 
  Kent Johansson  (KJ) 
  Sven Svensson  (SS) 
  Jan-Erik Eriksson  (JEE) 
  Stig Larsson  (SL) 
  Ulrik Lindberg  (UL) 
  Jan Ekberg  (JE)  adj. 
  Björn Ljungquist  (BL)  adj. 
  Hans Åström   (hå)  sekr. 
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Lottning av tävlingar: 
 
Beslutades att tävlingsledaren har ansvaret för lottningen. Tävlingsledaren har kanslisten till 
sin hjälp vid lottningen. 
 
Beslutades att Hans-Thore Paterson får använda sin privata golfbil på golfbanan. 
 
Beslutades att försöka genomföra ett öppet informationsmöte i början av säsongen. 
 
Beslutades att BK skall inventera alla farliga avsnitt på banan och att föreslå åtgärder för att 
eliminera dessa. Redovisas vid oktobermötet. 
 
Styrelsen beslutade att inte gå med i distriktets greenfee-samarbete. 
 
Styrelsen beslutade att undersöka möjligheten till ett greenfee-samarbete med en eller flera 
vänskapsklubbar. 
 
Kungsdriven 
Beslutades att samtliga 4 utgåvor skall vara i svart/vitt. 
 
Tävlingar 1996: 
 
* Beslutades att tävlingarna under 1996 kvalitativt och kvantitativt bör vara lika som under 
1995. Tävlingskommittén får fria händer att utforma mer populära tävlingsformer. 
 
* Beslutades att tävlingsledaren får mandat att bestämma över tävlingen inkl 1:a start efter 
tävlingen. 
 
* Beslutades att tävlingsledare skall utbildas. 
 
* Beslutades att tävlingar skall lottas så snart som anmälningstiden gått ut för att kunna ge 
besked om banans beläggning på tävlingsdagen. 
 
Beslutades att utreda möjligheterna, kostnad och konsekvenser med att arrangera en 
scratchtävling på Ale GK. Alternativ skall presenteras på oktobermötet för att sedan beslutas 
på årsmötet. 
 
Elitlaget och D50/H55: 
 
Beslutades att en viss del av kostnaderna måste finansieras med intäkter i motsvarande 
grad. 
 
Information till pressen: 
 
Styrelsen beslutade att den som är tävlingsansvarig skall rapportera resultat m.m. till 
pressen. Om möjligt skall kanslisten vara behjälplig. 
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Susanne Griffin, Lilla Alvhem.  
Susanne tycker att vi skall använda namnet "Alfhems Kungsgård. " 

”Mitt intresse för Alf hems Kungsgård började när infarten från Riksväg 45 till Ale Golfklubb 
var klar och man satte upp skyltar med namnet "Kungsgården". Detta är på tok fel för 
Kungsgården är ju inget namn, utan används i dagligt tal endast som en benämning. 

Dessutom så finns gården kvar och således namnet. Jag bestämde mig för att överklaga 
förfarandet och Vägverket, Ale Kommun samt Riksantikvarieämbetet fick en skrivelse. Det 

tog lite tid (två år), men mycket riktigt ett fel var begånget, och som ni nu kan se utmed 
vägen så har det gamla namnet fått sin rättmätiga plats.”  

 
 

Extra årsmöte 950920 
 
Vid årsmötet 94-12-11 beslutade årsmötet:  
att ge styrelsen mandat att förhandla med ägarna (till Kungsgården) och snarast efter 
förhandlingarna kalla till ett extra medlemsmöte och lägga fram ett förslag för beslut.” Vid 
dagens möte skall denna fråga behandlas.  
 
Årsmötet beslutar:  
att utse Ola Forslund till ordförande för mötet.   
att utse Hans Åström till sekreterare för mötet.  
 
Besluta om att köpa eller att avstå att köpa Kungsgården: 
Jan Skog inledde med att redogöra för det ekonomiska utfallet för 1995 och förutsättningarna 
i den preliminära budgeten för 1996. Förutom extra investeringar beräknas resultatet till cirka 
300 tkr för 1996 Skulden till medlemmarna uppgår till cirka 6,5 milj. kr. Antalet 
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seniormedlemmar har i stort sett varit konstant sedan 1990 Beträffande årsavgifterna är 
klubben konkurrenskraftig i regionen. Jan Skog redogjorde för säljarnas offert på fastigheten 
och projektgruppens undersökning av finansieringsmöjligheterna. Av ekonomiska skäl 
rekommenderar styrelsen årsmötet att avstå att köpa Kungsgården.  
 
Inlägg av Lars Schüler: 
Gav styrelsen underkänt. Föreslog att årsmötet säger nej till styrelsens förslag och att 
ärendet ajourneras. Föreslog att en ny grupp tillsätts med målsättningen att presentera ett 
alternativ för köp av Kungsgården.  
 
Inlägg av Inge Larsson:  
Efter ett antal frågor om övningsområdet, 9:ans green och hans tee avstyrkte Inge Larsson 
styrelsens förslag.  
 
Inlägg av Sven Sultan: 
Sympatiserade med Lars Schüler.  
 
Inlägg av Bernth Arwedahl: 
Framförde kritik på alla punkter mot styrelsens förslag.   
 
Inlägg av Agneta Ljungquist: 
Presenterade ett mot styrelsen alternativt förslag Föreslog att en ny grupp tillsätts för nya 
förhandlingar med ägarna.  
 
Inlägg av Hans-Thore Patersson: 
Presenterade fakta om vägreservatet. Målsättningen måste vara att inte behöva ta ut högre 
avgifter av medlemmarna.  
 
Inlägg av Leif Sjölund: 
Efterlyste svar på vad alternativen skulle kosta medlemmarna, vad som ingår och vilka 
förutsättningar som alternativen har räknat med. Föreslog ajournering av ärendet    
 
Inlägg av Sigvard Sundelid: 
Anslöt sig till Lars Schülers förslag. Föreslog en arbetsgrupp bestående av Agneta 
Ljungquist, Inge Larsson, Bernth Arwedahl och Ulf Åkerfeldt.   
 
Inlägg av Lennart Gutke: 
Mer information måste tas fram och presenteras. Föreslog att en arbetsgrupp tillsätts.   
 
Sammanfattning av mötesordföranden: 
På en fråga till Bengt Frössling och Rolf Frössling om att förlänga offerttiden, godkände 
Bengt och Rolf Frössling att offerten gäller till tiden för det ordinarie årsmötet, som är 
planerat till den 10 december 1995.   
 
Det samlade intrycket är att alla vill arbeta i en positiv riktning för att få bästa möjliga lösning.  
 
Det finns två förslag att rösta om:  

1. Styrelsens utskickade förslag  
2. Tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett alternativt förslag. Arbetsgruppen skall 

rapportera till styrelsen.  
 
Årsmötet beslutar att:  

*Tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett alternativt förslag  
* Arbetsgruppen skall rapportera till styrelsen.  
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* Förslaget skall vara ekonomiskt förankrat i det budgetförslag som styrelsen   
presenterar vid årsmötet.  

Arbetsgruppen skall bestå av följande personer: Agneta Ljungquist, Inge Larsson, Bernth 
Arwedahl, Ulf Åkerfeldt och Hans-Thore Paterson.  

 
 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 19 oktober 1995 kl. 18.30 
 
Vid en rundfråga bland styrelseledamöterna visade det sig att de flesta ledamöterna hade för 
avsikt att avsäga sig fortsatt styrelsearbete. 
 
Beslut om att avsätta redaktören för Kungsdriven skall tas vid mötet den 13/11 1995. 
AU förordar att en ny redaktör utses vid det kommande årsmötet. 
 
BK presenterade sin inventering av farliga avsnitt på banan bl.a. utslagen på hål nr 2 och 5. 
Beslutades att genomföra de föreslagna åtgärderna till en beräknad kostnad av c:a 4 000 kr. 
 
 

Styrelsemöte 12 
Plats och tid: Kungsgården, måndagen den 13 november 1995 kl. 18.30 
 
På en fråga från arbetsgruppen om Klubbhuskommittén fortsätter att arbeta med styrelsens 
förslag till utbyggnad av det befintliga klubbhuset var svaret nej. 
 
Utöka kanslistens arbetstid/ Måndagsöppet: 
För att klara av detta behövs mer tid i receptionen. En möjlighet att klara detta utan 
ytterligare personalförstärkning skulle vara att sammanföra reception och kansli.  
Beslutades att uppdra åt JE att utreda kostnaden för alternativa förslag. 
 
Förslag till scratchtävling 1996: 
TK drar tillbaka förslaget och återkommer med nytt förslag nästa år. 
 
Problemet med spelavbrott och rast efter 10 hål: 
Styrelsen tillstyrker och föreslår att Bankommittén i samråd med caféet utreder möjligheterna 
och kostnaden och presenterar ett förslag för styrelsen. 
 
Beslutades att aktiva medlemmar får köpa ett paket med 5 st. greenfee-checkar för 1996 till 
en kostnad av 600 kr. JE ansvarar för tryckningen. 
 
 

Styrelsemöte 13 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 16 november 1995 kl. 18.30.  
 
Styrelsen beslutade att dra tillbaka sitt förslag från det extra årsmötet betr. utbyggnad av 
klubbhuset i ett (1) plan och att ge styrelsen mandat att även bygga plan 2 och maskinhall 
om ekonomin tillåter. 
 
Projekt ”Kungsgården”: 
Arbetsgruppen svarade på frågor från styrelsen.  
De senaste värderingarna av fastigheterna redovisar en beräknad köpeskilling på 3,55 Mkr + 
350 tkr.  
* En försäljning av tomter skall beslutas på ett årsmöte eller allmänt möte.  
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* Arbetsgruppens uppfattning om syftet med att köpa Kungsgården är att det blir ekonomiska 
fördelar. Det blir billigare år efter år m. h. t. att inget arrende behöver betalas. Det är också 
en fördel att äga marken och därmed kunna bestämma vad som skall göras på området.  
*En del muntliga överenskommelser har träffats med Bröderna Frössling.  
 
Kungsdriven: 
Efter ett meningsutbyte mellan styrelsen och redaktören beslutade styrelsen att inte avsätta 
redaktören.  

 
Problemet med spelavbrott och rast efter 10 hål: 
Styrelsen tillstyrker förslaget och föreslår att Bankommittén i samråd med caféet utreder 
möjligheterna och kostnaden och presenterar ett förslag för styrelsen. 
 
 

Styrelsemöte 14 
Plats och tid: Kungsgården, torsdagen den 30 november 1995 kl. 18.30. 
 
Beslut om slope-systemet på Ale GK har kommit. Nya scorekort kommer att tryckas och vara 
klara till att banan öppnas våren 1996. 
 
Greenfeerabatt: 
Trollhättans Golfklubb har svarat positivt på Ale GK:s förfrågan om greenfee-samarbete för 
1996. Överenskommelsen innebär greenfee-samarbete vardagar (måndagar-fredagar) med 
en avgift av 100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer. Styrelsen beslutade att acceptera ovan 
angivna förutsättningar. Beslutet skall bekräftas till Trollhättans Golfklubb. 
 
 

 
 

Med datumen 21/12 1994 & 2/2 1995 har Elinor och Rolf Frössling ristat i Kungsgårdens 
historik. Datumet då dessa båda förgrundsgestalter nådde sina första sextio år.   
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Ordinarie årsmöte den 10 december 1995 kl. 14.00 

Lokal: Medborgarhuset, Alafors 
 

Årsmötet beslutar: 
  
Att utse Bo Häägg till ordförande för mötet.  
 
Att utse Hans Åström till sekreterare för mötet.  
 
Att Sigvard Sundelid väljs till klubbens ordförande för tiden intill årsmötet 1996.  
 
Årsmötet beslutar val av ordinarie styrelseledamöter enligt följande:  
 
Ulrik Lindberg omval 1 år  
Lars-Erik Mårtenson  omval 1 år  
Ola Forslund omval 2 år  
Anna Lena Andersson  nyval 1 år  
Bent Nissen  nyval 2 år  
Jan-Erik Eriksson  omval 2 år  
Sven Sultan  nyval 1 år  
 
Frågan om köp eller inte köp av Kungsgården: 
Följande alternativ föreligger:  
 

1. Det alternativ till köp av Kungsgården som utarbetats av den arbetsgrupp som 
tillsattes vid det extra årsmötet den 20 september 1995. Styrelsen avstyrker detta 
förslag.  

 
2. Motion nr 1 enligt utskickat material: Alternativ till köp av Kungsgården.  

Förslagsställare: Bengt-Arne Malmström  
Styrelsen tillstyrker motionen och rekommenderar årsmötet att besluta om att handla 
enligt intentionerna i motionen.  

 
3. Förslag från Ola Forslund: Ge den tillträdande styrelsen i uppdrag att förbereda ett 

förvärvande av Kungsgården år 2000 enligt intentionerna i arrendeavtalet med 
hänsyn taget till att medlemsantalet och ekonomin i klubben möjliggör ett köp.  

 
Årsmötet förkastar förslag nr 2.  
Årsmötet röstar mellan förslag nr 1 och nr 3 med resultatet:  
54 röster för förslag nr 1 och 107 röster för förslag nr 3.  
 
Årsmötet beslutar att anta förslag nr 3 (Ola Forslunds förslag).  
 
Ett förslag till nya stadgar för Ale Golfklubb har utsänts till medlemmarna.  
Årsmötet beslutar enhälligt att anta det förslag till nya stadgar som presenterats.  
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1996 
 

 
 

Ordförande Sigvard Sundelid 
 

Styrelsen:  Sigvard Sundelid    ordf. 
    Lars-Erik Mårtensson   omval 1 år  
    Ulrik Lindberg    omval 1 år  
    Jan-Erik Eriksson   omval 2 år  
    Ola Forslund    nyval 2 år  
    Anna-Lena Andersson   nyval 1 år  
    Sven Sultan    nyval 1 år  
    Bent Nissen    nyval 2 år  
    Hans Åström    sekr. 
    Johnny Hagberg    suppleant nr 1.    
    Lars-Erik Jaldelid    suppleant nr 2.   
 
 

Konstituerande styrelsemöte 1995-12-10 
Plats: Medborgarhuset, Alafors.  
 

 

Styrelsemöte 1 
Plats och tid: Kungsgården, tisdagen den 9 januari 1996 kl. 18.30  

 
Styrelsen beslutade att starta ett projekt ”Kungsgården 2000”. AU fick i uppdrag att 
återkomma med förslag till organisation av projektet. 

 
Problemet med spelavbrott och rast efter 10 hål: 
Beslutades att Anläggningssektionen i samråd med caféet utreder för- och nackdelar och 
kostnaden och presenterar ett förslag för styrelsen. 
 
Beslutades att en redaktionskommitté utses som även får i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
policy i form av regler och intentioner. 
 
Beslutades att budgeten skall sektioneras och periodiseras m.h.t. den nya organisationen. 
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Korthålsbanan som Pay-and-playbana: 
Beslutades att Anläggningssektionen gör en utredning om förutsättningar, för- och nackdelar, 
intäkter etc. och redovisar detta för styrelsen vid marsmötet. 
 
 Ale GK:s deltagande vid Scandinavian Masters på Forsgården: 
På en förfrågan från Forsgårdens GK ställer sig Ale GK positiv till att delta i genomförandet 
av Scandinavian Masters. Ale GK:s insatser skall ev. ske i samarbete med Bollestads GK. 
 
Styrelsen godkände i efterhand beslutet att Ale GK deltar i regionens turistprojekt 
”Herrgårdsgolf”. Kostnaden uppgår till 1 500 kr och att ”Herrgårdsgästerna” får köpa 
greenfeebiljetter för 130 kr/st. 
 
 

Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Kungsgården, måndagen den 22 januari 1996 kl. 18.30 
 
Rastplats vid hål 12/13: 
ANL presenterade en konsekvensutredning med anledning av förslaget att anordna en 
rastplats vid hål 12/13. Med beaktande av intentionen i motionen att få spelet att gå 
snabbare föreslog ANL följande åtgärder som alternativ till motionen: 
- Rensa i skogen på hål 13. 
- Arrangera en rastplats vid startstugan. 
- Ta bort den generella rätten att ta paus i Klubbhuset efter spel på hål 10. 
- Avvakta med en ev. investering. 
Styrelsen beslutade att ANL utreder ovanstående alternativ ytterligare inkl. samråd med café 
Swingen. 
 
Ale GK:s deltagande vid Masters, Forsgården: 
Bent Nissen har varit i kontakt med Bollestads GK om ett samarbete vid Masters. Ale GK har 
meddelat sig vara villig att ställa upp som funktionärer vid tävlingen. 
Styrelsen beslutade att utse BN som ansvarig. 
 
Det tillfälliga bygglovet för omklädningsrummen går ut i mars 1996. Förlängning skall 
begäras. 
 
Medlemsrekrytering:  
Styrelsen beslutade att ge KLUBB mandat att inom ramen 10 000 kr vidareutveckla idén om 
att premiera de medlemmar som värvar nya medlemmar. Förslaget innebär att den som 
värvar medlemmar får en lottsedel för varje värvad medlem.  
Vid årets slut lottas en golfresa ut för två personer.   
 
Behov av uppställningsplats för husvagnar: 
Styrelsen beslutade att förse uppställningsplatserna för husvagnar med eluttag till en kostnad 
av max 5 000 kr. 
 
Elitlagets träningsläger: 
På en fråga klargjordes följande. En stor del av kostnaden för träningslägret bärs av 
deltagarna själva. Klubbens bidrag är budgeterat. Styrelsen beslutade att max 15 000 kr av 
klubbens medel anslås till det aktuella träningslägret.  
 
Jan Ekberg rapporterade kontakter med Surte/Bohus kommundelsnämnd för möjligheten att 
få hjälp av ALU-personal i 6 månader fr.o.m. 960401. 
 
Avtal har träffats med 21 sponsorer till Korthålsbanan. 
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Jan Ekberg är klubbens banchef och ansvarar för banans skötsel och kvalitet.  

 

 

Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Kungsgården, tisdagen den 13 februari 1996 kl. 18.30. 
 
Beslutades att uppdra åt valberedningen att förutom ledamöter till styrelsen även föreslå 
namn till funktionärer i de olika kommittéerna. 
 
En utredning tillsammans med Café Swingen visar att det skulle vara mycket opraktiskt och 
osäkert att placera en rastplats vid hål 12/13. Däremot skulle det vara möjligt att anordna 
pausmöjligheter och försäljning vid startstugan.  
Styrelsen beslutade att: 
- Rensa i skogen på hål 13. 
- Arrangera en rastplats vid startstugan. 
- Ta bort den generella rätten att ta paus i Klubbhuset efter spel på hål 10. 
- Ändra texten vid 13:e tee ang. utslag mot green.     
Beslutades att till nuvarande fullbetalande seniormedlemmar i Kungsgårdens Korthålsbana 
återbetala medlemslånen på 2 000 kr. MEK ansvarar. 
 
Beslutades att medlemmar i Kungsgårdens Korthålsbana betalar en årsavgift på 1 000 kr för 
1996. 
 
 Beslutades att aktiva senior- och juniormedlemmar inkl passiva seniorer i Ale GK har fritt 
spel på Korthålsbanan. 
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Beslutades att greenfee för övriga under 1996 blir 60 kr för seniorer och 40 kr för juniorer. 
 
Samarbete med hotell och reseföretag: 
Avtal finns med Rasta-Husen, Fars Hatt och Herrgårdsgolf. Diskussion pågår med ytterligare 
samarbetspartners. 
 
Styrelsen beslutade att endast styrelsemedlemmar har mandat att kvittera ut greenfee-
checkar. Kvitteringen skall ske egenhändigt. Policyn är att greenfee-checkar som tas ut skall 
”Vara till gagn för klubben”. 
 
Genomgång av årets tävlingsprogram den 29/2: 
Ev. läggs en Jubileumstävling in under juli. 
Styrelsen beslutade att även i år arrangera en tävling till förmån för cancerfonden. 
Beslutades att acceptera en förfrågan från sportjournalister och -kommentatorer. 
Beslutades att acceptera en förfrågan från Volvo om att förlägga regionfinalen för Volvo-Cup 
på Ale GK en torsdag i augusti. 
Kostnaden för elitlagets träningsläger uppgår till 17 500 kr mot budgeterat 15 000 kr. 
Överskridande 2 500 kr bokas om till övrig budgeterad träningskostnad inom spelsektionen.  
 

 
 

Arbetsdagarna som varje år genomförs på Ale GK är ett säkert vårtecken. Varje lördag under 
fem helger i mars månad har bankommittén registrerat 175 arbetsbesök. Göran Svensson 
är vice ordförande i Bankommittén och har medverkat i genomförandet av arbetsdagarna. 

 
 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Kungsgården, måndagen den 18 mars 1996 kl. 18.30  
 
"Projekt Kungsgården 2000”: 
Beslutades att huvudinriktningen för projektet är att få till stånd ett samarbete mellan Ale 
kommun, länsmyndigheten, näringsliv och Ale GK. 
De inledande kontakterna med Ale kommun tyder på att detta skulle vara möjligt. Beslutades 
att anslå 20 000 kr för ett presentationsmaterial för marknadsföring av projektet. 
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Delprojekt ”Kungsgårdens Kultur och Flora”: 
Efter förhandsdiskussioner med Ale kommun och markägarna beslutades att starta ett 
projekt för att återskapa vissa delar av den ursprungliga floran på Alfhems Kungsgård och att 
inventera, frilägga och vårda de unika fornminnen som finns inom området.  
I projektet ingår också att planera en naturstig, som skall ge allmänheten möjlighet att på ett 
säkert sätt få information och tillgång till den historiska miljön. 
Projektet skall drivas i mycket nära samarbete med markägarna Bengt och Rolf Frössling, 
vilka har en ovärderlig kunskap om markerna och fornminnena. 
Ale kommun är behjälplig med utformningen av projektplanen och åtgärdsprogrammet. 
Beslutades att via Ale kommun ansöka om medel för att åtgärda ängsmarken på vissa 
områden.  
   
Som ett alternativ till att bygga ut befintligt klubbhus diskuterades möjligheten att hyra en 
större del av Kungsgårdens huvudbyggnad. 
Avtalet för nuvarande klubblokal är av fastighetsägarna uppsagt för omförhandling. 
Styrelsen fattade följande principbeslut: 
* De erbjudna ytterligare utrymmena i Kungsgårdens huvudbyggnad skall planeras för att 
inrymma kansli, reception, klubblokaler och caféet med nuvarande standard. 
* Drivingrangen flyttas till nuvarande övningsområde. 
* Övningsområdet flyttas till nuvarande driving-range. 
* Nuvarande klubbhus ändras till personalutrymmen (omklädnings- och matrum) och kontor 
för banchefen. 
* Målsättningen är att inflyttning skall kunna ske 96-05-01. 
 
Ett träningsläger på hemmaplan planeras. 
Vid Scandinavian Masters på Forsgården planeras aktiviteter för distriktets juniorer. Ale GK 
har fått ett erbjudande att köpa cirka 40-50 speciella inträdesbiljetter à 40 kr för juniorerna.  
Beslutades att Ale GK i rekryteringssyfte köper biljetter för totalt 2 000 kr. 

 
 

Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 16 april 1996 kl. 18.30 
 
Beslutades att klubbens sparmål fram till den 31/12 1999 skall uppgå till 2,5 milj. kr för att ge 
ekonomiska förutsättningar till ett ev. köp av Alfhems Kungsgård. 
 
Beslutades att det presenterade förslaget på ett individuellt spel- och rabattkort för greenfee-
gäster skall vidareutvecklas och snarast träda i kraft. 
Följande regler skall tillämpas: 
- Kortet är inte begränsat till 1996. 
- Greenfee som lösts för äkta makar/sambo-spel ger 2 markeringar. 

 
Beslutades att utreda möjligheterna till ett ev. samarbete med Trollhättans GK om att införa 
ett gemensamt veckokort lämpat för campande semestergolfare. KLUBB presenterar ett 
beslutsunderlag 96-05-14. 
 
Flyttningen av klubbcentrum till Kungsgårdens huvudbyggnad har påbörjats. Köksregionen 
för caféet genomgår den största renoveringen beroende på de krav som Miljö och Hälsa har 
ställt. Inredning av receptionen och tapetsering av cafélokalerna pågår.    
 
Pro-shop: 
Shopen flyttas till en lokal ovanpå Maskinhall och verkstad. 
Beslutades att under 5 månader säsonganställa anställa en ungdomspraktikant till Shopen. 
Ale GK och pron delar på kostnaden med fördelningen 50/50. 
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Styrelsen beslutade att inte acceptera reklam på tee-kulorna. 
 
Reklam i hålkoppsbotten: 
Avtal är nu växlat med representant för Ad-In-Hole. Efter godkännande från svenska 
generalagenten börjar avtalet löpa. Ale GK erhåller 25 % av fakturerad reklamförsäljning. 
Försäljningsperioder om 30 dagar. Beslutades att acceptera erbjudandet. 
 
Önskemål finns att H-T Patersons historiebeskrivning får en fortsättning. Den som skall 
kunna göra detta måste vara en person som aktivt varit med i och kommer att vara med i de 
viktiga skeendena i klubbens utveckling. 
 
 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 6 maj 1996 kl. 17.00 
 
Dagens möte behandlar enbart revidering av årets budget. 
 
 

Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 14 maj 1996 kl. 18.30 
 
Informerades att receptionisten Carina Lerebäck på egen begäran slutar sin anställning vid 
Ale GK vid utgången av juni 1996. Fr.o.m. v. 22 skall receptionen bemannas med annan 
personal. 
 
”Kungsgården 2000”: 
Det planerade besöket av landshövdingen, kommunledning och cirka 25 inbjudna 
företagsrepresentanter kommer att genomföras den 14 augusti 1996. 
Programmet har börjat utformas och kommer att presenteras 96-06-11. Vid det tillfället skall 
även klubbens representation behandlas. 
 
Nytt klubbcentrum: 
Efter myndigheternas godkännande är nu arbetet med renovering av köket i full gång.  
Den planerade totala ombyggnadskostnaden beräknas uppgå till 302 tkr mot budgeterat 184 
tkr. Det finns fortfarande ett mycket stort behov av frivilliga insatser för att färdigställa 
lokalerna. 
Målsättningen är att flyttningen till Kungsgårdens huvudbyggnad kan rapporteras klar 96-06-
11. 
 
Friluftsdag för gymnasieelever: 
Torsdag den 9 maj besöktes klubben av cirka 50 elever från gymnasiet i Nödinge.  
Uppföljning skall göras. 

 
Ett Öppet Hus kommer att arrangeras fredag den 17/5. 
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Ale GK:s elitlag 1996 från vänster: Martin Eriksson, Henning Lundström, Niklas 
Abrahamsson, Magnus Bergh, Johnny Hagberg och längst fram Jonas Andersson.  

 
 

 
 

Intresset för tävlingsverksamheten ökar bland klubbens juniorer. Här poserar ett antal 
deltagare i Föreningsbankens Cup 1996.  

 
 
Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 11 juni 1996 kl. 18.30  
 
En receptionist söks bl. a. genom AF. Harries Billros tjänstgör tillfälligt 4,5 h/dag tis-fredag + 
varannan helg. 
 
”Kungsgården 2000”: 
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Inbjudan till lunchmötet med landshövdingen den 14 augusti är skickad till 
företagsrepresentanter. Projektledningen kommer att ha ett möte med Ale kommun den 26/6. 
Jan-Erik Eriksson presenterade ett grundunderlag till den vision som skall presenteras vid 
lunchmötet. 
 
Nytt klubbcentrum:  
Ombyggnaden är nu inne i ett intensivt slutskede. Flyttningsdatum bestämdes till den 27/6 
1996. 
 
Beslutades att bekosta förstärkta glasrutor till risksidan på Rolf Frösslings hus. 
 
Styrelsen beslutade att flytta rangen till nuvarande träningsområde. 
 
Beslutades att investera i en ny greenklippare inkl. ett aggregat för vertikalskärning till ett 
totalpris av 220 tkr. 
 
Till Aroseniusskolans soaré har Ale GK överlämnat 17 000 kr till förmån för 
Barncancerfonden. Bidraget kommer från startavgifter och greenfee vid Äkta makar/sambo-
tävlingen den 19 maj. 
 
 
 

 
 

Årets största händelse, bortsett från ett 10-års Jubileum, är utan tvekan flyttningen av 
klubbcentrummet till Alfhems Kungsgård. Efter midsommar kunde portarna till ett "nytt" 

klubbhus slås upp. En välförtjänt fika på inflyttningsdagen. I förgrunden målarmästare Göte 
Paridon och Göran Svensson med ett belåtet leende på läpparna. 
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Denna bild, som togs strax efter inflyttningen i Kungsgården 1996, har varit frekvent använd  
i marknadsföringen. 

 
 

 
 

Under fyra dagar i slutet av juli 1996 genomfördes årets golfhändelse på Forsgårdens GK, 
Volvo Scandinavian Masters. Från Ale GK var det 25 entusiaster som under de fyra 

speldagarna arbetade som funktionärer på hål 17. Här poserar tre av dem. Från vänster 
Sixten och Gun-Britt Holmberg och Lennart Runsten.  
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Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 13 augusti 1996 kl. 18.30 
 
Beslutades att fler personer skall ha behörighet att få access till datasystemet GK 90. 
 
Delprojekt ”Kungsgårdens Kultur och Flora”: 
Arbetet har startat under ledning av Görgen Månsson och kommer att fortgå under hösten. 
Sträckningen av kulturstigen är bestämd och förankrad hos markägarna. 
 
Ale GK:s deltagande vid Masters, Forsgården: 
Lennart Runsten och Sixten Holmberg tog över ansvaret för Ale GK:s engagemang och 
genomförde uppdraget på ett utmärkt sätt. 
 
Riskfylld spelriktning på hål 10: 
Rolf Frösslings ombesörjer själv anskaffandet av förstärkta glasrutor. 
Ett nät är uppsatt vid tee. 
 
Siren vid åska: 
Beslutades att anskaffa en s.k. båtsiren. 
 
Analys av kommittéarbetet: 
Den allmänna uppfattningen är att det största problemet är att kunna rekrytera medlemmar 
till de olika kommittéerna. Under vintern skall olika modeller provas för att engagera och 
stimulera medlemmarna till att bli bättre golfspelare och klubbfunktionärer. 
En vertikalskärare har anskaffats och gett ett gott resultat på greenerna. 
 
Grillkvällen som anordnades den 9/8 fick ett mycket positivt gensvar av de 43 personer som 
deltog. Ett mycket bra initiativ och genomförande som stärkte klubbandan. 
 
Ett träningsläger på hemmaplan för 30 medlemmar har genomförts med ett positivt utfall och 
planeras att även genomföras under 1997. 
Totalt 4 grupper har genomfört eller har pågående utbildning för Grönt kort. Intresset för att 
få utbildning är stort, men det är problem med att få ledare. 
 
 

 
 

Två glada KM-vinnare 1996, Lena Petersson och Henning Lundström, med flaggan i topp. 
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Lunchmöte med Landshövdingen 
 

 
 

Lunchmöte med landshövdingen, Bengt K. Å. Johansson, varför det? Låt oss ta det från 
början. Vid årsmötet 1995 beslutades att om möjligt köpa Alfhems Kungsgård år 2000. För 
att förbereda och möjliggöra ett köp beslutade styrelsen redan i januari att starta projektet 

"Kungsgården 2000". Klubbens ordförande, Sigvard Sundelid, tackade landshövdingen för 
besöket och överlämnade en putter som ett minne.  

 
 

Planeringskonferensen 1996 

Plats och tid: Lundsbrunn, söndagen den 8 september 1996 kl. 09.00. 
 
Deltagare:  Sigvard Sundelid     ordf. 
    Jan-Erik Eriksson   
    Anna Lena Andersson   
    Lars-Erik Mårtensson   
    Sven Sultan    
    Johnny Hagberg    
    Ola Forslund    
    Bent Nissen    
    Ulrik Lindberg    
    Lars-Erik Jaldelid    
    Jan Ekberg      adj. 
    Kent Johansson     inbj. 
    Hans Åström     sekr. 
 
Proavtal: 
Ett treårigt avtal med oförändrade villkor skall upprättas med Mike Kimberley. 
 
Café Swingen har meddelat att de inte kommer att fortsätta med sin verksamhet. 
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Styrelsen beslutade att inte genomföra någon organiserad vinterträning. 
 
Ett förslag på vinteraktiviteter för att höja kvaliteten skall utformas. 
 
Bansträckning: 
Styrelsen är positiv till att nuvarande hål nr 10 fr.o.m. 1997 ändras till hål nr 1. Under hösten -
96 kommer en tävling att genomföras som test med den föreslagna bansträckningen, vilket 
är banans ursprungliga layout. Ett konkret åtgärdsförslag presenteras 961015. 
 

 
 

Klubbens pro, Mike Kimberley, har bestämt sig för att stanna, och har tecknat ett nytt 
treårskontrakt med Ale GK  

 

 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 15 oktober 1996 kl. 18.30 

 
Valberedningen har svårt att få medlemmar att engagera sig i ideellt styrelsearbete för 
klubben. Om inte de avgående styrelsemedlemmarna kan ersättas kan det komma att 
påverka klubbens verksamhet och då i första hand möjligheten att utveckla Ale GK. 
Valberedningen intensifierar sina ansträngningar för att hitta villiga och engagerade 
medlemmar att föreslå årsmötet. 
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Styrelsen beslutade att klubbens engagemang i shopverksamheten skall läggas på en låg 
nivå. 
 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet följande: 
”Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att tidigarelägga ett köp av Alfhems 
Kungsgård samt att om så fordras kalla till ett extra årsmöte för beslut”. 
 
Skyltar och klocka: 
Skyltar med idealtider skall sättas upp ut efter banan. 
Hål 3 och 12 skyltas om att nästa boll skall slå ut innan föregående boll puttar färdigt. 
Skyltarna flyttas till i närheten av greenerna    
Beslutades att sätta upp en skylt vid 1:a tee med följande text: 
”Den som har lägst handicap är kapten i bollen”. 
En klocka sätts vid 1:a tee. 

 
Beslutades att tills vidare under 1997 återgå till 10 min intervall. Detta gäller alla dagar. 
 
Som en konsekvens av att klubbverksamheten flyttas till Kungsgården föreslås att banan 
vändes enligt den ursprungliga bansträckningen. Detta innebär att nuvarande hål nr 10 blir 
banans nr 1. Förutom att starterfunktionen förbättras, uppnås också flera positiva 
kombinationseffekter. 
 
För att få en acceptabel lösning på toalettfrågan skall ett förslag och kostnad presenteras i 
februari 1997. 
 
För 1997 är det budgeterat 43 tkr för att i första hand bygga om det gamla klubbhuset till ett 
permanent personalutrymme. Det är angeläget att starta arbetet med egen personal under 
den kommande vintern. 
 
Årets sista teorikurs avslutas i oktober med en rundvandring på banan. 
 
Styrelsen beslutade att den döda eken på hål 2 skall tas bort och ersättas med ett nytt träd 
vid lämpligt tillfälle. 
 
Vägbelysning mellan parkeringen och klubbhuset är påbörjad. 
 
 

Styrelsemöte 12 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, söndagen den 10 november 1996 kl. 18.00 
 
Den ekonomiska årsberättelsen för verksamhetsåret 1996 och budget för 1997 
presenterades. Materialet skickas ut till medlemmarna inför årsmötet. 

 
Ett treårigt avtal är upprättat med Mike Kimberley. 
 
Som ett led i att snabbt få den nya styrelsen att fungera som en enhet mot det gemensamma 
målet kommer en minikonferens att arrangeras lördag den 18 januari 1997 i Alfhems 
Kungsgård. 
 
Övningstältet är flyttat till ”vinterrangen”. Bollautomaten tar endast emot 10 kr. mynt. Rangen 
är belyst tisdagar och torsdagar kl. 16.00–20.00. Elitspelarna bedriver organiserad träning 
dessa dagar. 
 

61



En skrivelse har kommit från Ale kommun ang. kommunens borgensåtagande på 2,5 milj. kr. 
Borgen är tidsbunden till 1998. En konsekvensutredning skall göras och åtgärder redovisas 
vid marsmötet 1997. 
Marknadskommittén har försökt att få medlemsmatriklar från andra klubbar, men det har inte 
lyckats så bra. 
 
En förfrågan har kommit från Polisen som vill arrangera sitt KM på Ale GK den 11 september 
1997. Önskemålet är shot-gun-start för 50 personer med spel över 36 hål samt mat för 50 
personer. 
Styrelsen beslutade att acceptera önskemålet till en kostnad av 20 000 kr exkl. mat. Banan 
får disponeras under tiden 06.00 - 20.00. Kostnad för mat får tas upp med en ev. ny 
restauratör. 
 
 

Styrelsemöte 13 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 3 december 1996 kl. 18.00. 
 
Styrelsen beslutade att inköpa ett jalusiskåp till kansliet 
 
Skattemyndigheten i Älvsborgs län har meddelat att Ale GK skall ändra sitt räkenskapsår till 
att omfatta kalenderår. Styrelsen beslutade att begära omprövning av beslutet. 
 
Harries Billros har kontaktats och accepterat att arbeta i receptionen under perioden 
970401–971015. Harries kommer även att arbeta med att kontakta presumtiva sponsorer. 
 
För närvarande fattas fyra alt. fem hålsponsorer inför nästa säsong. 
 
Styrelsen beslutade att priset i medlemsvärvarlotteriet består av en resecheck på 5 100 kr. 
 
Den planerade resan med klubbens damer under våren 1997 är fulltecknad.  
 
Till funktionen som ny restauratör har 11 intressenter anmält sig. 
 
Målning och tapetsering av övre våningen har påbörjats. 
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Ordinarie årsmöte den 8 december 1996 kl. 13.00 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  

 
Årsmötet beslutar att utse Gösta Hessfelt till ordförande för mötet.  
 
Styrelsen informerar om projektet ”Kungsgården 2000”. Föredragande: Sigvard Sundelid och 
Jan-Erik Eriksson. 
 
I överensstämmelse med årsmötesbeslutet den 10 december 1995 har styrelsen beslutat att 
starta arbetet med att förbereda ett förvärvande av Alfhems Kungsgård år 2000. Att bygga ett 
nytt klubbhus är inte aktuellt. Det gamla klubbhuset uppfyllde inte kravet för att bedriva 
caféverksamheten.  
Befintliga personalutrymmen var inte heller godkända av myndigheterna.  
Styrelsen beslutade att förhyra mangårdsbyggnaden för att där inrymma restaurang, 
reception och kansli och därmed uppnå stora samordningsvinster.  
På frågan om på vilket sätt Kungsgården skulle kunna utvecklas för användning i framtiden 
beslutade styrelsen att utarbeta en vision. Den visionära dispositionen presenterades för 
landshövdingen, kommunen och näringslivet i kommunen för att få en test på vilket intresse 
som finns att nyttja Kungsgården i framtiden. Förslaget innebär att mangårdsbyggnaden 
även skulle inrymma konferenslokaler och restaurang och att en natur- och kulturstig öppnas 
för allmänheten, allt detta som ett komplement till en attraktiv golfbana.   
 
Information om ”Kungsgårdens Kultur och Flora”. Föredragande: Ola Forslund. 
 
Det är otvetydigt att Alfhems Kungsgård är mycket kulturhistoriskt intressant med fornminnen 
och en unik flora. Genom ett stort tillmötesgående från Ale kommun har personal under 
ledning av Görgen Månsson ställts till förfogande för arbetet.   
Målet för projektet är att röja fram ett antal av finaste kulturlämningarna, återuppta hävden i 
skyddsvärda beteshagar samt att därefter anlägga en natur- och kulturstig mellan de olika 
objekten. Projektet syftar vidare till att ge golfbaneområdet ytterligare skönhetsvärden och att 
göra dem tillgängliga för såväl golfklubbens medlemmar som allmänheten.  
 
Görgen Månsson informerade om arbetet. Arbetet har pågått sedan slutet av april 1996 och 
beräknas kunna slutföras våren 1997. De skyddsvärden som finns inom området har 
inventerats med hjälp av bl. a. bröderna Frössling och representanter för 
hembygdsföreningen. Målsättningen är att många skall kunna få möjlighet att uppleva 3- 
4000 år gamla fornminnen från bondestenåldern/bronsåldern i en miljö av en intressant 
ängsflora.  
Görgen Månsson tackade sina mycket arbetsvilliga medarbetare och önskade alla välkomna 
ut på Natur- och Kulturstigen.  
Årsmötet tackade Görgen Månsson med en varm applåd.  
 
Ola Forslund kompletterade med en information om att organiserade rundvandringar 
kommer att arrangeras under våren.  
 
Årsmötet beslutar enhälligt att Sigvard Sundelid väljs till klubbens ordförande för tiden intill 
årsmötet 1997.  
 
Årsmötet beslutar enhälligt val av ordinarie styrelseledamöter enligt följande:  
 
Hans Åström omval 1997-1998  
Anna Lena Andersson  omval 1997-1998  
Lars-Erik Jaldelid  nyval 1997-1998  
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Carolina Malmberg  nyval 1997-1998  
Bengt Arvidsson  nyval 1997  
Johnny Hagberg  omval 1997 suppleant nr 1  
Kerstin Franzén  nyval 1997 suppleant nr 2  
 
Sigvard Sundelid avtackar:  
 
Lars-Erik Mårtensson, som arbetat i styrelsen i två omgångar och skött den ekonomiska 
funktionen på ett suveränt och ansvarsfullt sätt.  
 
Ulrik Lindberg, som under många år förtjänstfullt arbetat i styrelsen inom olika områden.  
 
Sven Sultan, som under det senaste verksamhetsåret utfört en mycket arbetskrävande och 
noggrann arbetsinsats.  
 
Lena-Karin Almqvist, för ett mycket svårt arbete i valberedningen under 2 år.  
 
Årsmötet hedrade med en stående tyst minut medlemmen Lillemor Andersson, som avled 
under året.  

 
 

1997 
 

Konstituerande styrelsemöte 1996-12-08 
Plats: Medborgarhuset, Alafors.  
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Styrelsemöte 1 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, lördagen den 18 januari 1997 kl. 09.00 
 
På en rekommendation från GGF beslutades att bidra med 1000 kr till en avskeds- och 
minnesgåva till Bosse Hägg som avgår som GGF:s ordförande. 
 
Beslutades att uppdra till KHK att utreda möjligheterna och kostnaden för att anlägga en 
boulebana i anslutning till klubbhuset. 
 
Beslutades att styrelsemedlemmar och anställda har rätt till fria rangebollar. 
 
Beslutades att införa följande lokala regel: Bollar som hamnar på den finklippta delen av hål 
nr 17 är out of bounds. 
 
Stenröset vid sidan av fairway på hål 4. Beslutades att stenröset bortforslas. 
 

 
Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 20 februari 1997 kl. 18.30 
 
I enlighet med årsmötesbeslutet pågår arbetet med att utreda ett ev. köp av Alfhems 
Kungsgård. Ale kommun har kontaktats med begäran om borgen. Ett beslut i denna fråga 
beräknas komma under mars. Offerter har infordrats från tre banker. 
 
En restauratör har valts till klubben. 
 
Beslutades att installera ytterligare en toalett i huvudbyggnaden om fastighetsägarna ger sitt 
tillstånd. 
 
Beslutades att anlägga två boulebanor i anslutning till Kungsgårdens huvudbyggnad. 
 
”Kungsgårdens Kultur och Flora”: 
Kulturstigen kommer att ges en något annorlunda sträckning vid 4:ans green och 5:ans tee. 
Stigen kommer att skyltas inom kort. Kontakt har tagits med bl. a. Svensk Golf om ett ev. 
reportage. 
 
En förfrågan har inkommit från Göte Jensen, som är uttagen av SGF att leda 
Regionlandslaget i region Väst. Förfrågan gäller om möjligheterna att förlägga ett 
träningsläger på Ale GK den 26-27 april 1997. Det gäller 12 juniorer med 
ledare/förbundskapten, tränare. Styrelsen beslutade att acceptera önskemålet. 
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Lars Schüler är ordförande i Marknadskommittén med uppgift att bl. a. marknadsföra Ale 
GK gentemot intresserade sponsorer.  

 
 

Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 20 mars 1997 kl. 18.30 
 
Kungsgården ”2000”: 
Ett beslutsunderlag avs. ett ev. köp av Alfhems Kungsgård var utskickat till mötesdeltagarna. 
Efter diskussion beslutade styrelsen enhälligt att föreslå ett extra årsmöte att:  
* för 5 000 000 kr köpa Alfhems Kungsgård  
* uppta lån med 5 000 000 kr i bank 
 
Restaurangens arrende och organisation: 
Ett arrendeavtal har träffats med Bevil Thynne. 
 
Beslutat att med fastighetsägarnas tillstånd installera ytterligare en toalett i huvudbyggnaden. 
 
Beslutades att startavgifter och greenfee från Äkta makar/sambo-tävlingen skall tillfalla 
Barncancerfonden och överlämnas till Aroseniusskolan vid deras soaré. 
 
Bankommittén: 
Det övergripande problemet är att det är nästan omöjligt att engagera funktionärer och 
tävlingsansvariga till årets tävlingsprogram. 
Den generella regeln är att aktiviteterna får anpassas till den mängd av ideella krafter som 
finns att tillgå. 
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För att säkerställa vattentillgången till klubbhuset beslutades att färskvattenbrunnen måste 
repareras. 
 
För att hjälpa juniorer att kunna åka hem föreslog Jonny Hagberg att en ”juniorhållplats” 
anordnas vid parkeringsplatsen. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
 
 
 

 
 

Bevil Thynne arrenderade restaurangen 1997. 
 

 

 
 

 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 21 april 1997 kl. 18.30 
 
Kungsgården ”2000”: 
Ett kompletterande underlag inför det extra årsmötet skickas ut till medlemmarna. 
Kommunfullmäktige i Ale kommun beslutade vid sitt möte 1997-03-24 att, med upphävande 
av tidigare borgensbeslut, teckna kommunal borgen för en tid av högst 5 år och intill ett 
belopp av högst 5 000 000 kronor. 
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Åtgärder och förbättringar i avsikt att få snabbare spel på banan har genomförts under 
försäsongen. 
 
Juniorhållplats är anordnad vid parkeringsplatsen. 
 
En överenskommelse har träffats med Surte hotell om att få boka 1 boll/helg. 
 
Arbete pågår med att iordningställa serveringsutrustning i ”kiosken” efter 9 hål. 
 
 

 
 
 

Extra årsmöte 1997-04-24 
Plats och tid: Medborgarhuset i Alafors den 24 april 1997. 

 
Den 24 april 1997 stod Ale Golfklubb inför sitt viktigaste beslut sedan golfbanan byggdes.  
Styrelsen hade kallat medlemmarna till ett extra årsmöte, där endast en punkt fanns på 
föredragningslistan. Frågeställningen var: Köpa Alfhems Kungsgård eller fortsätta att 
arrendera. Innan det extra årsmötet började, höll Rune Ekre från Lödöse museum ett 
intressant föredrag om Alvhem.   
Rune Ekre berättar att Alvhem är fantastiska marker ur historisk synpunkt. Det finns 9 000-
åriga fynd från den Mesolitiska tiden (Mellanstenåldem) och även från den Neolitiska tiden 
(Yngre stenåldern) for 4 000-6 000 år sedan. Från bronsåldern for mer än 3 000 år sedan 
finns registrerat många hällristningar bl.a. stora skeppristningar på Stugåsberget i Alvhem. 
En sensationell hällristning är en 2-hjuIig vagn  
Alvhem och i synnerhet golfbanan ligger på historisk mark, konstaterade Ekre och tittade 
förmanande på medlemmarna och sa: ”Ni måste vara rädda om fornlämningarna, men det 
går nog bra, de ligger ju inte på själva slagfältet.” F.d. kommunalrådet Sven Pettersson var 
inbjuden att leda årsmötet.  
 
Styrelsens motivering till att Ale GK skall äga Alfhems Kungsgård är bl.a. möjligheten att  
* fritt utveckla golfbanan   
* fritt disponera den vackert belägna mangårdsbyggnaden som klubbhus  
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* i den takt som ekonomin medger investera i förbättringar och utveckling av både banan och   
  klubbhuset.  
 
Ett ägande av gården innebär dessutom att risken för utvecklingshämmande 
intressekonflikter med en eventuell ny ägare är undanröjda.  
 
Tre viktiga faktorer har haft en positiv utveckling under året:  

 Ett stigande medlemsantal.  

 En sjunkande låneränta.  

 Ale GK har fått godkänt en kommunal borgen på 5 000 000 kr från Ale kommun.  
 
Årsmötet beslutar enhälligt att: 

 För 5 000 000 kr köpa Alfhems Kungsgård.  

 Uppta lån med 5 000 000 kr i bank.  

 Uppdra åt Sigvard Sundelid och Hans Åström att underteckna erforderliga 
köpekontrakt, lånehandlingar och övriga erforderliga handlingar för köpets 
genomförande.  

 

 
 

Historiskt handslag mellan Rolf Frössling och klubbens ordförande Sigvard Sundelid.  
Till vänster Hans Åström och Bengt Frössling. 

 
 

Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 15 maj 1997 kl. 18.30 

 
Boulebanan är klar så när som på att grus skall läggas ut. Beräknas klart den 24 maj 1997.   
 
Det datoriserade bokföringssystemet Edla, som finns på kansliet är i stort behov av 
uppdatering. Beslutades att uppdatera Edla till en kostnad av totalt 4 000 kr. 
 
Beslutades att årets Planeringskonferens skall förläggas till Falkenberg. 
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Den 9 juni klev utan förvarning en världsstjärna in på kansliet. Ryktet om vår utmärkta bana 
hade nått Helen Alfredsson. Vår celebra greenfeegäst tyckte att det var en väldigt fin bana. 
Vi hoppas Helen för detta vidare, och vem vet? Nästa år kanske Annika eller Lotta dyker 

upp! 
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Styrelsemöte 6 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 12 juni 1997 kl. 18.30 
 
"Kungsgårdens Kultur och Flora”: 
Uppdraget med detta projekt är avslutat. Den välarrangerade invigningen av Natur- och 
Kulturstigen den 24 maj i närvaro av landshövdingen blev mycket lyckad och uppskattad av 
besökarna. 
Efter invigningen har Natur- och Kulturstigen vandrats av många enskilda och personer i 
grupper. 
Styrelsen beslutade att Ale GK har tagit över ansvaret för Natur- och Kulturstigen 
”Alfhemsstigen”.  

 
Boulebanan är klar. 
 
Beslutade att snarast möjligt lägga klinker på golvet i toaletterna. 
 
Beslutades att styrelseledamöterna åtar sig minst ett starterpass var under innevarande 
säsong. Beslutades att den som ställer upp som starter har möjlighet att i förväg få boka 1-2 
platser på en ”vit” tid den aktuella dagen.   
 

 
Styrelsemöte 7 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 21 augusti 1997 kl. 18.30 
 
Projekt Kungsgården ”2000”: 
För upplåning av totalt 5 milj. kr har offerter begärts och erhållits från 4 banker. Efter den 
slutförhandling och utvärdering som gjorts har Sparbanken valts som långivare.  
 
Ny greenkeeper: Kontakt har tagits med vissa tänkbara aspiranter. Arbetet fortsätter.  
 
Skollovsaktiviteter: Under sommaren har 2 grupper med ungdomar deltagit i en 
tredagarsaktivitet på Ale GK. Arrangemanget genomfördes på ett mycket utomordentligt sätt 
och blev mycket uppskattat av de 40 ungdomar som deltog. Till fortsatt deltagande har 11 st. 
anmält sig.  
 
Hundar ute på golfbanan: Från medlem 65 Michael Jaldelid har inkommit ett förslag om att få 
ta med sig hund ut på golfbanan. AU rekommenderar avslag på förslaget. Styrelsen 
beslutade enligt AU:s rekommendation.  
 
Inköp av en ny semiruffklippare: Den befintliga klipparen har under hela försäsongen inte 
kunnat utnyttjas p.g.a. ständiga och kostsamma reparationer. Situationen är akut då det inte 
går att få tag på reservdelar till klipparen som har stått still sedan säsongstarten. Ett 
erbjudande har inkommit om att köpa en ny klippare till total kostnad av 430 tkr inkl moms. 
Under 1997 skall 215 tkr betalas och resterande 215 tkr under 1998. Styrelsen beslutade 
enligt förslaget.  
 
Den långvariga torkan medför att klippningen försvåras.  
 
Elitlaget placerade sig på en 5:e plats i den nationella serien. Niklas Abrahamsson har spelat 
till sig en seger i världens största ungdomsturnering upp till 16 år.  
 
 

71



 
 

2:a pris till Rikard Karlberg (11 år i december), Ale GK, vid Göteborgs Kex juniortour på Ale 
GK 1997. 102 ungdomar var anmälda.   

 
 

KM 9-10 augusti -97 
 

 
 

Klubbmästarinnan Cecilia Nissen.          Klubbmästaren Niklas Abrahamsson. 
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Styrelsemöte 8 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 18 september 1997 kl. 18.30  
 
Kansli- och banpersonal besöker Golf- och Parkmässan i Jönköping 970925. Banpersonal 
deltar i en erfarenhetsträff på Stora Lundby 97-10-01.  
 
Det bokföringssystem som är inköpt, kommer att installeras i en dator på kansliet för att tas i 
drift fr.o.m. kommande verksamhetsår.  
 
Den sikthindrande kullen mellan hål 11 och 17 är borta. Nya damtees är anlagda på hål 5 
och 8. Gräsbunkern på hål 5 har gjorts om till sandbunker. Fontäner har installerats i 
dammen hål 1 och dammen mellan hål 2 och 4. En ny puttinggreen norr om klubbhuset 
diskuterades. Ett kostnadsförslag skall presenteras vid planeringskonferensen 97-10-03.  
 
Informerades om att banan är stängd den 24 oktober p.g.a. älgjakt.  
 
 

Styrelsemöte 9, planeringskonferens 
Plats och tid: Grand Hôtel Falkenberg, söndagen den 5 oktober 1997 kl. 08.45.  
 
Deltagare: Sigvard Sundelid, Carolina Malmberg, Anna Lena Andersson, Bengt Arvidsson, 
Bent Nissen, Ola Forslund, Jan-Erik Eriksson, Johnny Hagberg, Jan Ekberg, Ulla Johansson, 
Nina Svensson, Lars-Erik Asp, Lennart Runsten, Kent Johansson, Lars Schüler, Lennart 
Johansson, Ralph Nilsson och Hans Åström. 
 
Beslutades att junior- och elitkommittén slås ihop till en gemensam kommitté med 
funktionsbeteckningen ”JK/ELIT”.  
 
Beslutades att funktionen ”TIDN” byter namn till Redaktionskommitté med 
funktionsbeteckningen ”RED”, och blir en egen kommitté inom Klubbsektionen. Ralph 
Nilsson blir kommittéordförande.  
 
Beslutades att Festkommittén ingår i Medlemskommittén MEK. Intresserade personer 
engageras.  
 
Informerades om att det söks en efterträdare till Rolf Frössling som greenkeeper.  
 
Beslutades att utreda organisations- och ansvarsfrågan för Natur- och Kulturstigen.  
 
Beslutades att om ekonomin tillåter skall Ale GK arrangera en Team-Tourtävling under 1998. 
JK/ELIT ansvarar.  
 
För att öka servicen avseende träning för medlemmarna finns ett stort behov av att anställa 
en assistent pro. Beslutades att en aspirant börjar sökas och att Mike Kimberley ansvarar för 
aspirantens utbildning.  
 
Beslutades att årets outnyttjade greenfeecheckar skall återlämnas till kansliet.  
 
Den vision som styrelsen tidigare presenterat om ”Kungsgården 2000” gäller fortfarande. 
Beslutades att investeringarna skall ske med egna medel. Styrelsen har för avsikt att till 
årsmötet rekommendera investeringar för 1 Mkr.  Bland föreslagna objekt skall utbyggnad av 
köket och en provisorisk lösning på dusch- och omklädningsmöjligheter prioriteras. En ny 
puttinggreen planeras för att komplettera den befintliga. En viss utökning av antalet 
parkeringsplatser planeras.  
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Informerades om att restauratören Bevil Thynne har sagt upp sitt arrendeavtal med Ale GK. 
En ny restauratör skall sökas.  
 
Planering pågår för att ersätta det golfadministrativa systemet GK 90 med GK 96. Utbildning 
är inbokad för personalen.  
 
Beslutades att starta anläggningen av den nya puttinggreenen och att starta 
schaktningsarbetena för anläggning av nya parkeringsplatser.  
 
Golfens Dag, som med nödvändighet är hela klubbens angelägenhet, kommer att arrangeras 
till våren.  
 
 

Styrelsemöte 10 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 23 oktober 1997 kl. 18.30. 
 
Styrelsen beslutade att max 60 % av startavgifterna vid resp. tävling skall användas vid köp 

av priser. Resterande belopp, ≥ 40 %, skall tillfalla klubben. 

 
Styrelsen beslutade ett förtydligande av tidigare beslut om att vid intern representation gäller 
lättöl som alkoholstarkaste dryck. 
 
Styrelsen beslutade att starta utredningen om kökets funktion och utrustning. 
Beräknad kostnad: 20 000 kr. 
 
En förteckning över tidigare fattade men fortfarande gällande beslut skall presenteras.  
 
 

 
 

Några av deltagarna i Electrolux Cup klubbval 12/6 1997. Här tillsammans med vår lokale 
sponsor Stig Larsson, Ale Elcomfort. 
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Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 17 november 1997 kl. 18.30  
 
Styrelsen beslutade ett uppdrag till AU att ta upp förhandlingar med bröderna Frössling för 
att träffa ett avtal om arrendering av jordbruksmark på Alfhems Kungsgård 1:1. 
 
Ny restauratör: 
Ett par intressenter har besökt Kungsgården. 
 
Datautrustning för GK 96 
Styrelsen beslutade att datautrustning inköps i ett första steg till en kostnad av cirka 20 000 
kr. Totalt beräknas kostnaden uppgå till cirka 40 000 kr. 
 
Ett förslag med 3 duschar för herrar och 2 duschar för damer skall tas fram. 
Parkeringsplatser skall anordnas i närheten av omklädningsrummen. 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att utnämna Bengt Frössling och Rolf Frössling till 
hedersmedlemmar i Ale GK. Styrelsemotionen skall skickas ut till medlemmarna inför 
årsmötet. 
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Styrelsemöte 12 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 4 december 1997 kl. 18.30 
 
Ny restauratör 
Diskussion pågår med tre intressenter. 
 
Natur- och Kulturstigen 
Möjligheten att anskaffa en slåtterbalk undersöks. 
 
Dusch och omklädning: 
Två moduler har satts ihop i närheten av Kungsgården för att inredas till omklädningsrum för 
damer och herrar. 
 
En ny puttinggreen är anlagd i anslutning till Kungsgården. 
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Ordinarie årsmöte den 14 december 1997 kl. 13.00  
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  

 
Årsmötet beslutar att utse Lars-Ove Hellman till ordförande för mötet.  
 
Styrelsen informerar om projektet ”Kungsgården 2000”:  
Vid årsmötet 95-12-10 fick styrelsen i uppdrag att förbereda ett förvärvande av Kungsgården 
år 2000 under vissa förutsättningar.  
Styrelsen startade projektet ”Kungsgården 2000”. Vid årsmötet 96-12-08 presenterades en 
folder med en vision om hur mangårdsbyggnaden skulle kunna disponeras med avseende 
på restaurang, reception och kansli. Nu pågår en planering för att bygga ut köket till ett 
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restaurangkök för att täcka husets behov. Kontakt har tagits med berörda myndigheter. 
Styrelsen har gjort den bedömningen att det är ekonomiskt motiverat att göra den planerade 
tillbyggnaden.  
 
Årsmötet beslutar enhälligt att Sigvard Sundelid väljs till klubbens ordförande för tiden intill 
årsmötet 1998. 
 
Årsmötet beslutar enhälligt val av ordinarie ledamöter enligt följande:  
 
Ola Forslund  omval 1998-1999  
Bent Nissen   omval 1998-1999  
Jan-Erik Eriksson  omval 1998   
Hans Åström  1997-1998 
Carolina Malmberg  1997-1998  
Lars-Erik Jaldelid 1997-1998  
Kerstin Franzén  omval1998 suppleant nr 1  
Anna Lena Andersson  nyval 1998 suppleant nr 2  
 
Årsmötet beslutar att utnämna Bengt Frössling och Rolf Frössling till hedersmedlemmar i Ale 
Golfklubb.  
 
Niklas Abrahamsson, som ingår i klubbens elitlag, har genom sina segrar i Electrolux Cup för 
16-åringar och Kusttouren blivit uttagen till svenska landslaget. Svenska Golfförbundet har 
utsett Niklas Abrahamsson till ”Player of the year”. Klubben är mycket stolt över att Niklas 
representerar klubben på ett sådant utomordentligt sätt. Även Niklas föräldrar får en eloge för 
ett uppoffrande och engagerat stöd.   
 
Lottning i medlemsvärvarlotteriet: 
Föredragande: Ola Forslund  
Avsikten med medlemsvärvarlotteriet är att stimulera medlemmarna till att knyta fler 
medlemmar till klubben. Även under 1997 har medlemmarna varit aktiva och hjälpt till med 
att öka medlemsantalet klubben. Vid dragningen Fredrik Svensson till vinnare av ett 
resebidrag.   
 
 

Konstituerande styrelsemöte 1997-12-14 
Plats: Medborgarhuset, Alafors.  

 
Styrelsemöte 1 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 21 januari 1998 kl. 19.00 
 
SS har förhandlat med Bengt och Rolf Frössling om deras arrendering av cirka 6 Ha inom 
Ale GK:s markområde. Arrendet löper på 1 år minus 2 dagar. Styrelsen beslutade att 
arrendet uppgår till 5 000 kr. 
 
Ny restauratör: 
Annonsering efter en ny restauratör har gjorts i AleKuriren. Sex intressenter har hört av sig.  
 
Assistent pro: 
Ett avtal med Henning Lundström skall upprättas i samråd med Mike Kimberley. 
 
Vattenförsörjningen: 
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Det har konstaterats att vattenkvaliteten är lika dålig i samtliga brunnar. Föreslogs att den 
djupborrade brunnen vid det gamla klubbhuset kompletteras med en filter- och 
reningsanläggning och att en ledning läggs upp till Klubbhuset. Kostnaden beräknas till cirka 
10-15 tkr för filter- och reningsanläggningen samt cirka 25 kr/löpmeter för vattenledningen. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
 
 

Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 24 februari 1998 kl. 18.30  
 
Ombyggnad av köket: 
I ett yttrande från Länsantikvarien framförs önskemål om att utbyggnaden av köket placeras 
som en fristående del som ansluts till Kungsgården. 
 
Vattenförsörjningen: 
Vatten kommer att tas från den djupborrade brunnen vid det gamla klubbhuset. En 
reningsanläggning installeras och en matarledning dras upp till klubbhuset. 
Styrelsen beslutade att anslå beräknade 40 tkr som icke budgeterad kostnad. 
 
På en fråga om att få tillämpa Shot-gun-start för större grupper beslutade styrelsen att detta 
kan tillåtas på vardagar senast kl. 08.00. 
 
 

 
 

Krögarna 1998-1999. Eero och Inger Airasmaa, från Rosa Huset i Älvängen. 
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Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 19 mars 1998 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att Ale GK inte skall vara med i ”Göteborgsrabatten”. 
 
Jordbruksarrende: 
Ett arrendekontrakt har upprättats för cirka 10 ha åker. Arrendetiden är 1 år. 
 
Jaktarrende: 
Ett jaktkontrakt har upprättats för tiden 1/7 1998 t o m den 30/6 1999. En uppsägning av 
jaktkontraktet till den 30 juni 1999 har gjorts och godkänts av Alvhems Jaktsällskap. 
 
Ny restauratör: 
Ett 2-årsavtal har träffats med Ale Friskvårdcenter HB, Rosa Huset för restaurangen och 
caféverksamheten i kiosken mellan hål 9 och 10. 
 
Vattenförsörjningen: 
Grävningen för matarledningen som skall dras upp till klubbhuset har fått avbrytas p g a tjäle. 
Skall återupptas v 13. Vattenförbrukningen skall beräknas för att kunna välja rätt storlek på 
filteranläggningen. 
 
En betalkortsterminal är beställd för leverans 98-03-31. 
 
Upprätta attestrutin och attestinstruktion: 
Revisorerna har utarbetat ett förslag till ”Instruktioner för firmateckning, beslutsordning, 
fullmakter och attester inom Ale Golfklubb”. Förslaget skall utvärderas och synpunkter 
presenteras vid styrelsemötet 98-04-28. 
 
Shot-gun-start: 
Styrelsen beslutade att nedanstående regler skall gälla vid varje tillfälle för att få tillämpa  
* Gäller endast vardagar 
* Start senast kl 08.00. 
* Greenfee: 200 kr/deltagare, dock minst 15 000 kr.    
 
Styrelsen beslutade en generell regel om att matchspel som 2-boll inte tillåts under helger. 
Enda undantaget är om matchen finns med i det officiella tävlingsprogrammet.  
 
 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 28 april 1998 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att en telefon skall installeras i personalutrymmet i det f.d. klubbhuset. 
 
Dusch och omklädning: Arbetet är klart. 
 
Vattenförsörjningen: Godkänd vattenförsörjning är ordnad. 
 
Betalkortsterminal: Är levererad och skall tas i bruk. 
 
Assistent pro: Ett avtal är träffat med Henning Lundström. 

 
JK/ELIT: Ett bra träningsläger har genomförts i Polen. Elit-juniorträningen pågår och truppen 
har utökats med 4 juniorer. 
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TK: Lennart Runsten har avsagt sig ordförandeskapet. Lars-Erik Asp tillträder som 
ordförande. 
 
 

 
 
Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 7 maj 1998 kl. 18.30 
 
Utbyggnad av restaurangens kök.  
Tre olika alternativ diskuterades.  
1. En friliggande byggnad uppförs öster om Kungsgården och förbinds med en sluss till 
Kungsgården. Hela köksfunktionen förläggs till den nya byggnaden. Rummen i Kungsgården 
omdisponeras för den planerade restaurangverksamheten. 
Kostnaden beräknas till 1,5 - 2 Mkr. 
 
2. Köket förläggs i den ena delen av Kungsgården och hela byggnaden disponeras av 
restaurangen. Kansli och reception förläggs i en ny byggnad.  
Kostnaden beräknas till 3,5 - 4 Mkr. 
 
3. Ett helt nytt klubbhus, innehållande restaurang, omklädningsrum, kansli och reception, 
byggs där den nuvarande ”ladan” finns. Ett nytt vagnförråd byggs på annan plats. 
Kostnaden beräknas till 7 - 8 Mkr. 
 
Styrelsen beslutade att förslag nr 1 skall renritas inkl. disponeringen av Kungsgården.  
 
Entréhallen i Kungsgården: 
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Golvbeläggningen är i omedelbart behov av att ersättas. Ett lämpligt golvmaterial väljs och 
arbetet utförs snarast. 
 
 
 

 

Styrelsemöte 5:2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 25 maj 1998 kl. 18.30. 
 
Ombyggnad av köket: 
Styrelsen beslutade att följande alternativ skall presenteras ett extra årsmöte för beslut: 
En friliggande byggnad uppförs söder om Kungsgården och förbinds med en sluss till 
Kungsgården. Hela köksfunktionen förläggs till den nya byggnaden. Rummen i Kungsgården 
omdisponeras för den planerade restaurangverksamheten. 
Kostnaden beräknas till 1,5 - 2 Mkr. 
Målsättningen är att tillbyggnaden skall finansieras utan att höja årsavgifterna. 

 
Förhöjd greenfee för spelare från vissa klubbar: 
Styrelsen har tidigare beslutat att greenfeespelare från golfklubbarna Charleton Golf Club 
(Course) och Dufftown Golf Club (Course) skall betala 400 kr i greenfee vid spel på Ale GK. 
Detta gäller alla dagar. Till det tidigare beslutet läggs även greenfeespelare från 
Scandinavian Golf Club. 
 
 

Inslaget 1998 
 

Söndagen den 14 juni spelades familjen Ljungqvists årligen återkommande tävling, Inslaget.  
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Björn Ljungqvist flankeras av segrarna, Lennart Segerdahl och Marie Bergström.  
Jonas Hagberg får sitt 2:a pris. en "rysk gumma" med en flaska vodka inuti.  

 
Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 17 juni 1998 kl. 18.30 
 
Dusch och omklädning; kostnad: Investeringen har betalts med 115 tkr. 
 
Behov föreligger om belysning upp till Kungsgården och på den nya parkeringsplatsen. 
Styrelsen beslutade att anslå 15 tkr för belysning upp mot Kungsgården. 

 
Ommålningen av magasinet blev dyrare än beräknat. Möjligheten att få bidrag till renovering 
av magasinet skall undersökas. 
 
Bidrag till Barncancerfonden: Styrelsen beslutade att inte ge bidrag till Barncancerfonden. 
 
Verksamheten är i full gång. I klubbens regi tränar cirka 80-100 ungdomar.  
Tävlingsintresset har stegrats i år. Två omgångar har spelats i seriespelet.  
Niklas Abrahamsson skall representera Sverige i IZZO Cup, som spelas i USA. 
Sektionen ställer upp med instruktörer i ett avtal med Alebyggen. 
Det är fortfarande svårt att engagera tävlingsledare för verksamheten. 
I anslutning till tävlingen ”Inslaget” anordnade Björn och Agneta Ljungquist ett lotteri, där 
behållningen (cirka 2 000 kr) tillföll ungdomsverksamheten. Ett hjärtligt tack till Björn och 
Agneta! 
 
Reklamskyltningen vid den nedre parkeringsplatsen skall göras bättre nästa år. 
Idéer finns att genomföra någon form av höst- och vinteraktiviteter för medlemmarna. 
 

 
Extra årsmöte 1998-08-10 

Plats och tid: Medborgarhuset i Alafors den 10 augusti 1998.  

 
Den 10 aug. hade styrelsen kallat till ett extra årsmöte med anledning av en ev. utbyggnad 
av Kungsgården.  
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Vid årsmötet den 14 december 1997 beslutades att en mindre tillbyggnad av 

köket måste ske då dagens kök endast är ett tillredningskök och inget fullödigt 
restaurangkök.  

Allt för att möta alla krav från myndigheter, Miljö och Hälsa när det gäller 
lokaler, köksutrustning, sophantering och personalutrymmen. Om det kommer krav på 
soprum, kommer detta att utföras samtidigt. Styrelsen har arbetat med ärendet och haft 
kontakt med myndigheter, stadsarkitekten och länsantikvarien.  

Budgeten för tillbyggnaden låg på ca 600 000:-. Byggnaden godkändes inte av 
tillsynsmyndigheten. 

 
Styrelsen arbetade fram ett nytt förslag där budgeten låg på 1,7 milj. En sådan höjning av 
priset innebar, att det måste kallas till ett nytt årsmöte. 
 
 Ordföranden konstaterade att vi lever på en skör tråd eftersom vi bara har ett 
års dispens på restaurangen. Den av styrelsen föreslagna tillbyggnaden på 100 kvm var 
viktig att genomföra, då man kan utnyttja Kungsgården optimalt menade ordföranden. 
Charmen och atmosfären kommer också att bevaras liksom att den yttre miljön förblir orörd. 
Vi behöver inte ta några ytterligare lån utan till- och ombyggnaden kan ske med egna medel. 
Enligt ordföranden Sigvard Sundelid finns det idag hela 1,2 milj. disponibla.  
 
Avvikande mening.  
 Nu var inte alla de 87 medlemmarna som hörsammat kallelsen av samma åsikt 
som styrelsen. Bernth Arwedahl, byggmästare, var förvånad och bestört över hur styrelsen 
kunde lägga fram ett sådant här förslag. Det blir bara en rad av provisoriska lösningar 
menade Bernth. Han föreslog att man istället planerar och bygger ett nytt klubbhus.  
 Lasse Schüler, ekonom, stödde Arwedalhs förslag och kunde inte förstå varför 
styrelsen var så rädda för att ta ett lån. Schülers förslag var att ta ett lån på 4 milj. på 50 år till 
8 % ränta. Kostnaden skulle bli 300 000:- i ränta om året. Det skulle betalas med en höjd 
greenfee på 40 kr. 
Ordförande Sigvard Sundelid motiverar styrelsens förslag, som har tillkommit efter många 
och långa diskussioner då klubbens samtliga behov har vägts samman:  

”Vi har funnit att den nu föreslagna tillbyggnaden säkerställer 
restaurangfunktionen samtidigt som attraktionskraften hos Ale GK och 
Kungsgården ökar. Detta medför i sin förlängning en fortsatt stark ekonomi.”  
 

 Fler röster höjdes om att styrelsens förslag kändes som ett provisorium och att 
priset var för högt. Det blev votering när beslutet skulle tas och rösträknarna kom fram till att 
endast 17 röster var för styrelsens förslag.  

Styrelsen fick alltså bakläxa, och beslutet blev att styrelsen ska utreda och 
komma med förslag på en nybyggnation av ett klubbhus.  

 
 

84



     
 

Klubbmästare 

Marie Bergström 182 slag       1998         Mike Kimberley 298 slag         

     
 

Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 19 augusti 1998 kl. 18.30 
 
Banan är i bra kondition. Vid bankonsulentens besök togs prover på greenerna och det 
framkom att greenerna måste luftas. Till detta behövs en speciell maskin, som ev. kan hyras 
in från någon annan golfklubb till en kostnad av cirka 7 000 – 8 000 kr. BK undersöker 
möjligheten och kostnaden för att ev. samköpa maskinen med en annan klubb. 
 
Utredning om nytt klubbhus: 
Med ledning av beslutet på det extra årsmötet beslutade styrelsen att tillsätta en projektgrupp 
bestående av SS, LEJ, JEE, hå, Bernth Arwedahl (BA) och Lars Schüler (LS). Ett första möte 
skall hållas tisdag den 8 september kl. 19.00 i Kungsgården. 

 
Styrelsen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen minskas till 5 personer exkl. suppleanter.  
 
Niklas Abrahamsson och Jonas Andersson har uppnått mycket goda placeringar.   
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Två som vet hur en golfbana ska skötas är vår greenkeeper Rolf Frössling och banförman 
Robert Löf.  

 
   

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 16 september 1998 kl. 18.30 
 
P.g.a. det myckna regnandet är banan blöt men fullt spelbar. Greenerna är fina trots tidigare 
svampangrepp på någon green. Tee på hål 1 och 18 bör byggas om för att få en bättre 
dränering. 
Personal: För nästa år behövs 2 nya banarbetare. Robert Löf kommer att delta i en 2-
veckors SGF-kurs i allmän banskötsel i månadsskiftet jan/febr. 1999. 
 
Bidrag för att säkerställa magasinet i sin ursprungliga funktion skall utredas. 
 
Utredning om nytt klubbhus: 
Ett första möte har hållits i projektet. Arbetet går vidare bl. a. med ett avtalat möte med Ale 
kommun.  
 
Under verksamhetsåret 1999 skall bokföring, löneadministration och betalningsuppdrag 
läggas ut på en extern bokföringsbyrå. 
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Ordföranden får i uppdrag att MBL-förhandla med berörd facklig organisation om den 
föreslagna organisationsförändringen, samt därmed också förhandla om uppsägning av 
övertalig personal. 
    
Ordf. informerade om att det tidigare beslutet verkställts innebärande att: 
Styrelsen beslutade att: 
Uppsägning av Nina Svensson kommer att ske omgående. 
Jan Ekberg övertar det totala ansvaret för administration av kansli och reception. 
 
Friskvårdsterapeut Elina Waegle-Karlsson vill låna en lokal i Kungsgården för 
idrottsmassage. Styrelsen beslutade att kostnadsfritt låna ut det sydvästra gavelrummet på 
2:a våningen 
 
 

 
 

 
 
Planeringskonferensen 1998 
Plats och tid: Lundsbrunn Konferens & Kurort, sönd. den 27 september 1998 kl. 08.30 
 
Deltagare:  Sigvard Sundelid   (SS)  ordf. 
    Jan-Erik Eriksson  (JEE)   
    Ola Forslund   (OF)   
    Jan Ekberg    (JEG) adj. 
    Robert Löf    (RL)  inbj.   
    Lars-Erik Asp   (LEA)  inbj. 
    Lennart Gutke   (LG)  inbj. 
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    Kent Johansson   (KJ)  inbj. 
    Ralph Nilsson   (RN)  inbj. 
    

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter minskar till 5 st. ordinarie och 2 st. 
suppleanter.  
 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet en investeringsram på 555 tkr för 1999. De 
föreslagna objekten skall ingå i det ekonomiska underlag som skall skickas ut till 
medlemmarna inför årsmötet 98-12-13. 
 
Det är enormt många bollar som försvinner från drivingrangen. Det är sannolikt att de flesta 
bollarna försvinner i diket mot skogen och i ruffen mot hål 18. 
Styrelsen beslutade att diket skall rensas eller på annat sätt åtgärdas och att ruffen mot hål 
18 skall klippas ner till semiruff samtidigt som buskar planteras. 
 
Korthålsbanan kostar cirka 80-100 tkr/år att underhålla. Greenfeeintäkterna täcker inte 
underhållskostnaderna. Bedömningen är att Korthålsbanan har ett stort värde för många 
medlemmar och för juniorträningen. 
Styrelsen beslutade att Korthålsbanan skall vara kvar och underhållas i samma omfattning 
som under 1998 för att säkerställa budgeterade intäkter. 
 
Styrelsen beslutade att uppdra till BK att utreda en utbyggnad med 9 hål. Utbyggnaden 
genomförs etappvis med integrering av Korthålsbanan. 
 
Ralph Nilsson presenterade ett grundförslag på utformning och prisbild av Ale GK:s hemsida. 
Det finns redan en hemsida på Internet med Ale GK:s namn. Den har gjorts utan tillstånd och 
beslut från Ale GK. Sekr. ansåg att Ale GK:s ev. hemsida skall vara beslutad av Ale GK:s 
styrelse. Hemsidor som inte är beslutade av styrelsen skall beivras. 
 
Medlemsutvecklingen m h t ett maximerat antal: 
Målsättningen är att uppnå cirka 1 000 dock max 1 100 aktiva medlemmar. Av dessa skall 
max 20 % vara juniorer. 

  
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet en investeringsram på 555 tkr för 1999. 
 
 

Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 26 oktober 1998 kl. 19.00  
 
Robert Löf och Rolf Frössling har varit och fått en demonstration av en ny typ av Verti-Drain 
stickluftare. Den luftning av greenerna som gjordes med en inlånad maskin har gett ett 
mycket gott resultat. Bedömningen är att det är angeläget att inköpa en egen maskin för att 
upprätthålla banans goda standard. 
 
Banan är mycket blöt, vilket medför att arbetet på banan minimeras. Cirka 50 buskar (fläder 
och hassel) har börjat planteras på hål 1-9 och 18. 
 
Det är ett mycket litet intresse bland medlemmarna att ställa upp med ideellt arbete i 
styrelsen. Valberedningen har trots ett intensivt arbete inte kunnat få några medlemmar att 
acceptera att bli föreslagna som styrelsemedlemmar. En av två suppleanter fattas också. 
Conny Jannesson kontaktar Ralph Nilsson för att få in ett upprop i det kommande numret av 
Kungsdriven. 
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Hemsida på Internet: 
Lisa Persson och Anders Salmeron presenterade sitt förslag till att Ale GK skall ha en 
hemsida på Internet. Offerten från Lisa och Anders för att skapa hemsidan omfattar följande: 
* Arbete inkl. bildbehandling, fotografering, förberedelser, texter mm, 4 st. uppdateringar till 
en kostnad av 7 000 kr + moms. 
* Registrering av domän hos Telenordia Internethotell. Kostnad 2 990 kr + moms/år. 
* Enstaka uppdateringar. Kostnad: 675 kr + moms/h. 
Till detta kommer kostnaden för klubbens Internetabonnemang cirka 350 kr/år. 
Styrelsen beslutade: 
- att Ale GK skall skapa en hemsida på Internet.    
- att acceptera offerten med leverans vid årsskiftet 98/99. 
- att Lisa Persson kontaktar hå efter hemkomsten från USA. 
- att någon i styrelsen skall vara ansvarig för hemsidan. 
Den totala kostnaden beräknas till en engångskostnad på 10 000 kr och en årlig kostnad på 
cirka 10 000 kr.  
 
Utredning om nytt klubbhus: 
Utredningen pågår i den utsedda projektgruppen som haft 3 möten. Ytterligare träffar är 
planerade. Några förslag kommer inte att presenteras vid årsmötet 981213. Målsättningen är 
att kalla till ett extra årsmöte under våren 1999 för att presentera väl underbyggda förslag. 
 
Magasinet: Undersöka bidrag: 
Undersökning pågår. Ev. kan ett EU-bidrag bli aktuellt. 
 
Ombyggnad av kansli, reception och shop: 
Jan Ekberg och Lars-Erik Jaldelid presenterade ett förslag till ombyggnad av lokalerna för att 
integrera kansli, reception och shop i Kungsgården. Styrelsen beslutade att ombyggnaden 
skall starta. 
 

 
Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 16 november 1998 kl. 19.00  

 
Bokföringsbyrå för hjälp i kansliet: 
En första kontakt har tagits med en bokföringsbyrå, som är villig att åta sig uppdraget. Det 
finns möjlighet att lägga omfattningen vid flera olika nivåer. En offert skall begäras på 
kostnaden per timme. 
 
Mike Kimberley har föreslagit att 3 scrambletävlingar skall arrangeras och genomföras 
tillsammans med MEK. Tävlingarna skall även läggas in i tävlingsprogrammet. 
 
För att säkerställa funktionen på GK 96-systemet bör en bandstation och ett backupsystem 
för elförsörjningen anskaffas. Styrelsen beslutade att utrustningen skall inköpas. 
 
 
 

Styrelsemöte 12 
Plats och tid Alfhems Kungsgård, onsdagen den 2 december 1998 kl. 18.30  
 
Utredning om nytt klubbhus: 
Projektarbetet pågår med bl.a. kontakt med Ale kommun; kostnadsberäkning och 
finansiering av alternativ.  
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GGF:s bankonsulent Klas Larsson inbjöds för att diskutera möjligheten att utöka golfbanan 
med 9 hål på den mark som Ale GK äger. Klas Larsson presenterade ett grundförslag som 
skall bearbetas vidare av en projektgrupp. 
 
Offert skall begäras från fler bokföringsbyråer. 
 
Årsmötets uppläggning diskuterades.  
 
Revisorerna Lennart Sjöberg och Leif Sjölund presenterade sina kommentarer till den 
ekonomiska redovisningen för 1998 och förslag på hur redovisningen skulle kunna bli 
tydligare. Styrelsen bör särskilt beakta synpunkterna om firmatecknare, attestering och 
avskrivningsregler.  
 
Ett antal träd för utglesning har avverkats inom området. Massaved och ektimmer har sålts. 
Åtgärder har påbörjats för att iordningställa diket till vänster om fairway på hål 1. 
 
Utredning om nytt klubbhus 
Projektarbetet pågår med bl. a. kontakt med Ale kommun; kostnadsberäkning och 
finansiering av alternativ. 
 
Beslutades att sponsorsskyltarna vid den nedre parkeringsplatsen skall flyttas till den vänstra 
sidan av gångvägen upp till hål 2. 
 
  

 
 

Marknadskommittén har även 1998 genomfört sina sponsortävlingar. Tävlingarna genomförs 
för att visa golfklubbens uppskattning av sponsorerna och att företagen ska få möjlighet till 

nya kontakter. Segraren på den hemliga resan, Bengt Svensson t.h., från 
Föreningssparbanken, med vandringspriset och prisutdelare Bernt Källgren.  
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Ordinarie årsmöte den 13 december 1998 kl. 13.00  
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen 

 
Hans Johansson, Göteborgs Golfförbund var mötesordförande. 
 
Det var ett möte med många viljor då Ale GK hade årsmöte på själva luciadagen. 
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Årsmötet inleddes med att ordförande Sigvard Sundelid berättade att 
medlemsutvecklingen varit så god under 1998 att klubben nu är fulltalig. Han konstaterade 
att 55 % av intäkterna utgörs av medlemsavgifter samt att 45 % kommer från 
greenfeegäster, företagsgolf och sponsorer.  
 Styrelsen hade föreslagit en höjning av medlemsavgiften med 200 kr. Ralph 
Nilsson tyckte att gränsen var nådd och att det var ett svek gentemot de 200 nya 
medlemmarna som tecknat det nya medlemslånet på 1 500 kr i sex år och nu får betala 3 
100 kr i Medlemsavgift. Lars Schüler stödde styrelsens förslag och menade att golf som 
folksport nog inte kommer att gälla i framtiden. Alla har ju inte råd att åka till Spanien heller, 
tyckte Schüler. Efter omröstning beslutade årsmötet att följa styrelsens förslag.  
 Det ställdes åtskilliga frågor om 1999 års budget, bl.a. undrade mötet om den 
höjningen av budgeten till "drift av bana". Styrelsen hade i vissa fall problem att svara 
detaljerat och det beslutades att till nästa årsmöte skall en mer preciserad budget läggas 
fram.  
 Styrelsen arbetar vidare med planeringen av ett nytt klubbhus berättade 
Sundelid, och det har funnits i tre alternativ:  
1 ladan (där ladan nu ligger).  
2 stallbacken (Vid omklädningsrummen) och  
3 parken (mittemot klubbhuset med utsikt över 1:an).  
 
Efter rekommendation från byggnadsnämnden arbetar nu styrelsen vidare med alt. 3 parken. 
Även förslaget som röstades ner den 10 aug. kommer att i detalj presenteras tillammans 
med alt. 3 framåt våren på ett extra årsmöte.  
 
Sigvard Sundelid avtackar styrelseledamöterna Carolina Malmberg, Jan-Erik Eriksson, Lars-
Erik Jaldelid och Bent Nissen samt suppleanterna Kerstin Franzén och Anna Lena 
Andersson.  
 Styrelsen fick också uppdraget att utreda frågan, vad det finns för möjligheter 
att sälja en del av Ale GK:s mark. Det beslutades vidare att styrelsen ska bestå av 5 
ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen fick följande utseende:  
 
Ordförande Sigvard Sundelid. Ledamöter Hans Åström, Ola Forslund, Lars Schüler och Ulf 
Åkerfeldt. Suppleanter Ove Dafgård och Kjell Röring. Lämnade styrelsen gjorde: Jan Erik 
Eriksson, Bent Nissen, Anna-Lena Andersson, Kerstin Franzén, Carolina Malmberg och 
Lars-Erik Jaldelid. 75 medlemmar mötte upp, var fanns resterande 925?  

 

1999 
 

Styrelsen:  Sigvard Sundelid  (SS)  ordf. 
    Ola Forslund  (OF) 
    Ulf Åkerfeldt  (UÅ) 
    Lars Schüler  (LS) 
    Owe Dafgård  (OD)  suppl. 1 
    Lennart Sjöberg  (LSB)  revisor 
    Hans Åström  (hå)  sekr. 
 
 

Konstituerande styrelsemöte 1998-12-13 
Plats: Medborgarhuset, Alafors.  
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Styrelsemöte 1 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 13 januari 1999 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att LS har mandat att tillsammans med LSB välja ut den bokföringsbyrå 
som skall anlitas för bokföringsuppdraget. 
 
En övningsbunker har anlagts och ett antal träd har tagits bort på banan. Tee-området för hål 
3 och 4 har höjts. Diket till vänster om fairway på hål 1 har lagts igen och försetts med 
brunnar. Dam- och herrtee inkl. slänten på hål 1 har åtgärdats. En del utslagsmattor har 
tagits bort. P-platsen vid vägen har utökats med cirka 10 platser. 
 
Ett förslag på en medlemsform som skulle kunna attrahera medlemmar i distansklubbar 
presenterades. Styrelsen beslutade att införa ett medlemskap i Ale Golfklubbs Korthålsbana. 
 
Utredning om nytt klubbhus: 
Från projektmötet 99-01-12 kan nämnas att två oberoende kostnadsberäkningar av 
arkitektförslaget har gjorts. 
 
Ombyggnad av kansli, reception och shop: 
Arbetet pågår. En ny golvbeläggning till reception och shop är beställd för leverans under 
januari. Shoplokalen kommer att målas genom shopinnehavarens försorg. 
 
 

 
 

Élina Waegle-Karleson öppnar Ateljé Alert på påskafton den 3 april. I andra våningen på 
Kungsgården har Elina byggt om drängkammaren för att kunna ge golfare och andra, 

klassisk massage.  
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Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 23 februari och måndagen den 15 
mars 1999.  

 
Styrelsen beslutade att anlita TL Företagscenter, Kungälv för bokföringsuppdrag. 
Styrelsen beslutade att godkänna ett inköp av ett dataprogram för betalning av fakturor inkl. 
utbetalning av personallöner. 
 
Inköp av Verti-Drain + torvskärare: 
Ref till en offert från Jacobsen beslutade styrelsen inköp av en Verti-Drain till en kostnad av 
154 000 kr inkl. moms och en torvskärare för 31 000 kr inkl. moms. 
 
RL presenterade projektgruppens utredning om kostnaden för att bygga 9 nya hål. Den totala 
kostnaden beräknas till 4,7 milj. kr. Till detta kan kostnader för vissa gemensamma 
investeringar tillkomma. 
 
Styrelsen beslutade att Ale GK från Frössling övertar befintlig utrustning i verkstaden för 15 
000 kr inkl. moms 
 
Styrelsen beslutade att slänten (450 m2) bakom tee på hål 1 skall naturformeras med 
barkfyllning och växter till en kostnad av 30 000 kr. Röjning och trädfällning pågår. 
 
Sälja mark: 
Ett förslag till köpekontrakt mellan Ale GK och Sverigehuset i Gbg AB presenterades. Efter 
en mindre justering beslutade styrelsen att godkänna kontraktet och att ge SS mandat att 
underteckna avtalet. Vid mötet 990315 presenterades ett undertecknat avtal som skall 
godkännas av det extra årsmötet för att bli gällande. Avtalets innebörd skall presenteras till 
medlemmarna inför det extra årsmötet. 
 
Ombyggnad av kansli, reception och shop: 
Innehavaren av golfshopen, United Golf, skall måla väggarna och sätta upp väggpanel i 
lokalen. 
För att kunna utnyttja det tidigare konferensrummet till utomståendes konferenser beslutade 
styrelsen att ett nytt golvmaterial skall läggas in. Kostnaden beräknas till cirka 10 000 kr. 
Styrelsen gav JEG mandat att ordna golvmaterialet och att undersöka möjligheten till att 
måla väggarna. Beslutades att avvakta med byte av möblemang. 
 
Nytt tillträdeslarm: 
Tillträdeslarmet är kopplat till ett bevakningsföretag. Kostnad: 2 300 kr inkl årsavgift. 
 
Hemsida på Internet: 
Ale GK:s hemsida kommer att läggas på SGF:s ”golf.se”. 
 
Datorbehov: 
För att på ett mer optimalt sätt kunna utnyttja möjligheterna i GK 96 behöver kansliets 
datorkapacitet ökas. Avsikten är att kansliets nuvarande dator skall ersätta sekreterarens 
dator som har för liten kapacitet. 
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Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 23 mars 1999 kl. 18.30.  

 
Styrelsen beslutade att i de fall som skyltar ingår i sponsoravtalen skall de anges till en 
kostnad av 1 500 kr och skall beskattas med reklamskatt. Resterande belopp är sponsring. 
 
Till juniorträningen har mer än 100 juniorer anmält sig för träning, som startar v 15. Nybörjare 
upp till 12-13 år ges en träning som är anpassad till juniorens ålder. Övriga ungdomar ges en 
allsidig grund/teknikträning. 
De juniorer som har förutsättningar och stort intresse för golfträning ges en golfanpassad 
träning för att platsa i elitlaget.  
I samarbete med Hem och skola i Ale kommun skall sommarlovsaktiviteter och friluftsdagar 
genomföras. 
 
Vid auktion av bröderna Frösslings maskiner och utrustning köptes följande: 
-traktor   102 500 kr 
-vägskrapa     10 000 kr 
-gödselspridare    10 000 kr 
 
Utredning om nytt klubbhus: 
En långtids investeringsplan presenterades. Byggnationen kan genomföras under 
verksamhetsåret 2000 med en senareläggning till 2002/2003 av inredningen av 
omklädningsrummen. Föreslagen finansiering: 
* Egna medel 1 300 000 kr 
* Nytt lån                       1 700 000 kr 
* Ökad greenfee       150 000 kr/år 
* Höjt restaurangarrende           30 000 kr/år 
* Höjda årsavgifter:              50 kr/person och år. 
 
Hemsida på Internet: Väntar fortfarande på en adress från SGF. 
 
Tidbokningssystem 
Styrelsen beslutade att följande tidbokningssystem skall gälla tills vidare: 
Samtliga tider på vardagar kl. 07.00-15.48 får bokas upp till 14 dagar före. Alla övriga tider 
får bokas upp till 3 dagar före. Detta gäller både medlemmar och gäster. 
 
Hotellsamarbete 1999: 
Scandic Hôtel och Hotell Surte vill fortsätta samarbetet även under 1999. Styrelsen 
beslutade att ordinarie bokningsregler skall gälla. Rabatt ges på vardagsgreenfee, men inte 
på helggreenfee. 
 
Datorbehov: 
Efter att ett behovsunderlag presenterats beslutade styrelsen att köpa in ny datautrustning 
för att på ett mer optimalt sätt kunna utnyttja möjligheterna i GK 96. 
 
Bilda en samtalsgrupp för ”Backa gård”: 
Styrelsen beslutade att tillsätta en grupp bestående av SS, hå och OD för att föra samtal 
med den organisation som ev. skall anlägga en golfbana på Backa gård. 
 
Fortfarande är L-E Asp ensam i Tävlingskommittén. Årets tävlingsprogram kan inte 
genomföras om inte fler tävlingsledare ställer upp! 
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Extra årsmöte tisdagen den 13 april 1999 kl. 19.00  
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  

 
Årsmötet beslutar – att utse Roland Vall till ordförande för mötet.  
 
Vid det extra årsmötet 98-08-10 fick styrelsen ett uppdrag att utreda om en nybyggnad av ett 
klubbhus. Styrelsen tillsatte en projektgrupp bestående av Sigvard Sundelid, Lars-Erik 
Jaldelid, Jan-Erik Eriksson, Hans Åström, Bernth Arwedahl och Lars Schüler.  
 
Av de två huvudalternativen, ”Parken” resp. ”Stallbacken” valdes ”Parken” till fortsatt 
behandling.  Byggnaden skulle bli i 2 plan och placerad i parken med långsidan mot 
Kungsgården. Restaurang och kök i det övre planet och omklädningsrum i källaren.  
 
Markplanet innehåller kök och restaurang med cirka 100 platser i två avdelningar med 
fördelningen 70 platser i en bardel och 30 platser i en ”findel”. Källarplanet innehåller 
omklädningsrum för 25 damer och 40 herrar.  
 
Två av varandra oberoende kostnadsberäkningar gjordes. Kostnaden med oinredd källare 
beräknades till intervallet 6,0 – 6,8 milj. kr. Komplettering av källare beräknas till cirka 1,0 
milj. kr.  
 
Projektgruppen bedömde att kostnaden för att bygga ett nytt klubbhus inte är förenligt med 
Ale GK:s policy med att investera i den takt som ekonomin tillåter. Projektgruppen beslutade 
att rekommendera styrelsen att omarbeta det tidigare presenterade utbyggnadsförslaget för 
att tas med som ett alternativ till det extra årsmötet. Styrelsen föreslår enhälligt att Ale GK 
avstår att bygga ett nytt klubbhus.  
 
Vid årsmötet den 14 december 1997 beslutades att göra en utbyggnad av Kungsgården för 
att möta alla krav från myndigheter.  
 
Med anledning av att kostnaden för att bygga ett nytt klubbhus skulle bli för hög, beslutade 
styrelsen att bearbeta det tidigare presenterade tillbyggnadsförslaget ytterligare.  
Kostnaden beräknas till 2.8 milj. kr, + 700 tkr till inredning av omklädningsrummen. Till detta 
kommer 200 tkr för nödvändigt möblemang till restaurangen.  
Tillbyggnaden föreslås bli finansieras med 1,3 milj. kr av egna medel, och att teckna ett lån 
på 1,7 milj. kr.  
 
Styrelsen föreslår enhälligt att en tillbyggnad av Kungsgården görs enligt det presenterade 
förslaget.  
 
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.  
 
Beslutades att anta ett avtalsförslag avseende att sälja mark for en köpeskilling av cirka 1,5 
milj. kr. Avtalet ska undertecknas av köparen, som har 2 år på sig att fullfölja köpet. Ale 
kommun är positiv till bebyggelsen. 
 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 20 april 1999 kl. 18.30 
 
Maximera medlemsantalet: 
Styrelsen beslutade att antal aktiva medlemmar skall inriktas på max 1100 st. räknat på de 
som är 13 år och äldre.  
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Frågan om vem som ansvarar för banmarkeringarna aktualiserades och svaret blev att det 
gamla beslutet kvarstår, nämligen: 
- Greenkeepern svarar för underhållet 
- Domarna svarar för placeringen 
 
Vid Kungsgårdens vägsamfällighets årsmöte diskuterades olika förslag om hur biltrafiken 
från RV 45 skulle kunna bli säkrare. Ale GK åtog sig att utforma och sätta upp skyltar, som 
om möjligt skulle medföra att hastigheten hålls nere. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Rikard - vår näste storspelare?  
Under säsongen 1999 har en liten blyg kille vid namn Rikard Karlberg tagit steget upp och 
spelat till sig en plats i elitlaget. Rikard som fyller tretton år i dec. är en begåvning utöver det 

vanliga. Han började spela golf 1997 och gick första säsongen från hcp 54 till hcp 17.  
"Vill man bli en bra golfspelare måste man träna mycket, under sommarlovet tränar och 

spelar jag varje dag", säger Rikard.  
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Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 18 maj 1999 kl. 18.30 
 
Prispengar: 
 
Styrelsen beslutade att ev. prispengar som Ale GK:s lag eller enskilda medlemmar erhåller i 
sin helhet skall tillfalla Ale GK. 
 
Kostnaden för att måla ladugården skall utredas. 
 
Köpa mark: 
 
Sigvard Sundelid presenterade ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
mellan Ale GK och Elsa Bergs dödsbo. Överlåtelsen omfattar cirka 1,5 hektar från Ale 
Alvhem 1:2 till ett pris av 75 000 kr med tillträde den 1 juli 1999. 
 
 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 14 juni 1999 kl. 18.30 
 
I tävlingen Göteborgsgolfens Dag spelade Ale GK till sig en fjärdeplats. Niklas Abrahamsson 
tog hem segern i Hulta Open.  
 
Tillbyggnad av Kungsgården: 
 
Byggruppen presenterade en reviderad planlösning. Lennart Järkil kommer att lämna in 
kompletteringar för bygglovet och skall ta kontakt med brandmyndigheter och Miljö och 
Hälsa. 
 
I dag har vi bara en greenklippare, vilket innebär att greenerna inte kan klippas varje dag. 
Dessutom är det en uppenbar risk med att endast ha en maskin vid ett fel på klipparen. 
Styrelsen beslutade att köpa en ny greenklippare. 
 
Hundar på banan: 
 
Styrelsen bekräftade att det tidigare beslutet att hundar inte är tillåtna på banan. En tydligare 
skyltning arrangeras. 
 
Missriktade bollar på hål 1: 
 
Det förekommer fortfarande att bollar slås in på Rolf Frösslings fastighet. Styrelsen beslutade 
att nätet vid tee skall förlängas och att en förbudsskylt skall sättas upp. 
 
Jaktarrende: 
 
Alfhems Kungsgård ingår i ett jaktvårdsområde, som arrenderas av Alvhems jaktsällskap.  
Styrelsen beslutade att arrendera ut jakträtten på Alfhems Kungsgård i 5 år till Alvhems 
jaktsällskap till en årlig kostnad av 5 000 kr och 1 års uppsägningsrätt. 
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Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 17 augusti 1999 kl. 18.30 
 
Ny greenklippare: 
Beslutet om att inköpa en ny greenklippare senareläggs p.g.a. att klipparen inte kunde 
levereras under innevarande säsong. 
 
Köpa mark från Ale Alvhem 1:2: 
Lantmäterimyndigheten har lämnat ett anbud avseende lantmäteriförrättning berörande 
Alvhem 1:2 och 1:1. Förrättningen genomförs till en fast avgift om 21 000 kr. Ale GK har 
accepterat anbudet.  
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Natur- och Kulturstigen: 
Ale kommun begär besked om hur Ale GK tänker sköta Natur- och Kulturstigen inför en 
nytryckning av informationsbroschyren. Kostnaden för anskaffande av en ”slåtterbalk” utreds. 
 
 

 
 
 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 23 augusti 1999 kl. 18.00 
 
Inkomna anbud för tillbyggnad av klubbhuset: 
Intresset för att lämna anbud har varit måttligt. Endast några få anbud har hittills inkommit.  
De som har lämnat anbud har angett en prisnivå som är oacceptabel. Byggruppen kontaktar 
någon av anbudsgivarna för en fördjupad diskussion. 
 

 
 

Stilstudie av Rikard Karlberg 1999. 
Världens största golftävling för ungdomar heter Electrolux Cup. Riksfinalen för 13 åringar 

spelades på Gullbringa GK, på plats fanns 144 spelare som kvalificerat sig till finalspel. Vår 
egen Rikard Karlberg gjorde en lysande insats och placerade sig på en fjärde plats.  
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Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 6 september 1999 kl. 18.30 

 
Missriktade bollar på hål 1: 
”Enligt generella regler är det inte tillåtet att sätta upp skyltar som förbjuder en speciell 
spelriktning. Detta innebär att styrelsens beslut om att sätta upp en förbudsskylt återtas.” 
  
Tillbyggnad av Kungsgården: 
De anbud som inkommit öppnades i slutet av augusti. I avsikt att diskutera möjligheterna att 
få ner priset togs kontakt med en av anbudsgivarna. Efter denna diskussion kan konstateras 
att kostnaderna blir orimligt höga. Styrelsen beslutade att kostnadsläget är för högt och att 
projektet skall bearbetas vidare. 
 
Det är angeläget att säkerställa tillgång till en fungerande fairwayklippare. En ny klippare 
kostar i storleksordningen 400 tkr. För att få en alternativkostnad skall 
reparationskostnaderna på den gamla klipparen beräknas. 
 
Ralph Nilssons brev ang. Planeringskonferensen: 
Ralph har skrivit till styrelsen ang. årets planeringskonferens. Ralph uttrycker en oerhörd 
besvikelse över att styrelsen har förlagt konferensen till Lökeberg och dessutom endast 
under en (1) dag, som får betraktas som en arbetsdag. Ralph anser att det är en viktig 
ingrediens på planeringskonferensen att klubbens kärntrupp får träffas avstressat och under 
gemytliga former. Detta går inte att genomföra på en endagskonferens. Att dela upp 
konferensen i två dagar som läggs vid olika tidpunkter gör att grundtanken med konferensen 
försvinner. Då vi har så svårt att få frivilliga krafter till klubben borde väl styrelsen ha 
ansträngt sig lite extra i stället för att backa bakåt. 
Ralph föreslår att:  
Styrelsen river upp detta beslut om en dag på Lökeberg och i stället lägger en tvådagars 
konferens på ett trevligt konferenshotell med golfbana, ”typ Lundsbrunn”, och där alla ideellt 
arbetande i beslutande ställning kan träffas, arbeta och spela golf under gemytliga former. 
Vid den efterföljande diskussionen, där även Ralph deltog, förklarade styrelsen att 
bakgrunden till beslutet är dels att prova en ny form för konferensen och dels att arrangera 
en ytterligare sammankomst där samtliga kommittéledamöter inbjuds. 
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Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 23 september 1999 kl. 19.30 
 
Inga beslut. Diskussion om budget 2000. 
 
 

Planeringskonferensen 1999 
Plats och tid: Lökebergs Konferenshotell lördagen den 25 september 1999 
 

Deltagare Sigvard Sundelid   ordf. 
 Ola Forslund   
 Hans Åström   sekr. 
 Lars Schüler   
 Ulf Åkerfeldt   
 Owe Dafgård   
 Kjell Röring   
 Jan Ekberg   
 Robert Löf   
 Stig Larsson   
 Rolf Frössling   
 Bo Liljeblad   
 Kent Johansson   
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 Bernt Källgren   
 Bernt Långö   
 Eva Nyman   
 Ralph Nilsson   
 Henning Lundström   
 Lennart Sjöberg 
 
Presentation av 1999 års förväntade ekonomiska resultat:   
LS presenterade ett preliminärt bokslut för 1999 baserat på underlag per den 21/9 1999. 
Omsättningen är cirka 4,6 milj. kr. Med nödvändiga avskrivningar på 700 000 kr blir resultatet 
efter avskrivningar cirka 247 000 kr. Från detta resultat skall 190 000 kr reserveras till 
reparation av taket på Kungsgården.  
 
Sammanfattning av konferensen: 
Sigvard Sundelid sammanfattade med att vi kommit fram till ett mycket bra resultat och en 
stark ekonomi. Vi har arbetat i en anda av samförstånd och varit mycket effektiva och lagt en 
stark grund för utveckling av klubben. 
 
 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 28 september 1999 kl. 18.30  
 
Tillbyggnad av Kungsgården 
Den 5 oktober skall Sigvard Sundelid, Ulf Åkerfeldt, Bo Liljeblad och Bernth Arwedahl 
sammanträffa med kommunrepresentanter för att diskutera förutsättningarna. 

 
Backa gård: 
Lägesrapport och ställningstagande: 
Styrelsen behandlade den utredning som Ale Exploatering AB gjort beträffande etablering av 
en golfbana på Backa Gård. Styrelsen gör den bedömningen att ur ekonomisk synvinkel är 
det ett mycket vanskligt projekt. Styrelsens ställningstagande är att:  
”Det bästa för golfen i Ale kommun är att utveckla Ale Golfklubb, eventuellt med att 
ytterligare 9 hål byggs ut vid Alfhems Kungsgård.”  
 
Etiska regler: 
Styrelsen beslutade att tillsätta en etikgrupp under ledning av Ove Dafgård. 
 
 

Styrelsemöte 12 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 19 oktober 1999 kl. 18.30 
 
Tillbyggnad av Kungsgården: 
Vid ett möte med Ale kommuns representanter diskuterades nya förutsättningar för en 
tillbyggnad och anordnande av ett permanent tillagningskök. 
 
Fairwayklippare: Reparationskostnader 
Kostnaden för att reparera den gamla fairwayklipparen uppskattas till cirka 33 000 kr. Enligt 
tidigare beslut skall den gamla klipparen behållas som ett komplement till en ny som skall 
inköpas och betalas under 2000 och 2001. 
 
Dela upp inbetalningen av årsavgiften. 
SGF och FöreningsSparbanken har kommit överens om att knyta en räntefri kredit till 
Medlemskortet med MasterCard. Syftet är att kunna erbjuda landets golfare möjligheten att 
fördela inbetalningen av årsavgiften till golfklubben på sex månader 
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Styrelsen beslutade att Sigvard Sundelid får mandat att till GGF redovisa, att Ale GK inte går 
med i den föreslagna gereenfee-överenskommelsen om 100 kr rabatt på vardagar. 
 
Epani har offererat en faktureringstjänst för årsavgifterna. Styrelsen beslutade att tacka nej 
till tjänsten. 
 

 
 

"Mister Ale Golfklubb" går i pension. 
Rolf Frössling är född på Alfhems Kungsgård och bodde i Kungsgården fram till 1959, då 
han flyttade till sitt hus vid hål 1. I Kungsgården bodde två familjer. Det var Rolfs bror Bengt 
med familj och Rolf som bodde hos sina föräldrar. När Ale Golfklubb kom till Alfhems 
Kungsgård var Rolf med från början. 

 
 

Styrelsemöte 13 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 16 november 1999 kl. 18.30 
 
Natur- och kulturstigen: 
Ale kommuns representant Thomas Grönlund var inbjuden till mötet för att diskutera Natur- 
och kulturstigens fortsatta hantering.  
1. Hur skall skötseln av slåtterängarna och övriga områden kunna utvecklas? 
Enligt ett brev från länsstyrelsen är inte skötselvillkoren uppfyllda bl. a. beroende på att 
slåtterängarna inte har slagits med lie eller alternativt klippts med slåtterbalk. EU-bidraget på 
totalt cirka 7 000 kr/år kan komma att reduceras. Kravet är att slåtter med angiven metod 
skall ske på de angivna ytorna. 
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Arbetet med Natur- och kulturstigen medför en kostnad på cirka 20 000 kr/år för inhyrd 
arbetskraft för Ale GK. Dessutom tillkommer en investeringskostnad på cirka 40 000 kr för en 
lämplig slåtterbalk. 
 
Tillbyggnad av Kungsgården: 
Bernt Arwedahl presenterade ett alternativ som diskuterats fram med representanter för Ale 
kommun. Om- och tillbyggnaden omfattar bl. a. ombyggnad och utökning av köket, ändring 
och öppnande av inre miljöer, ny altan åt nordöst och omklädningsrum för kökspersonalen. 
Dessutom en nybyggnad av ett förråds- och sophus. Kostnaden är preliminärt beräknad till 
1.6 milj. kr.  
 
Investeringar: 
Styrelsen beslutade att investera i följande: 
* Fairwayklippare (demonstrationskörd 100 timmar) till ett pris av 394 000 kr med 
delbetalning 2000 resp. 2001. 
* Greenklippare Greens King V med groomer (demonstrationskörd 58 timmar) till ett pris av 
300 000 kr.  
* Traktorkärra till en kostnad av 37 500 kr. Kärran är köpt och kommer att till stor del 
finansieras genom försäljning av gammal utrustning. 
 
Missriktade bollar på hål 1: 
Enligt ett tidigare styrelsebeslut skulle nätet vid tee förlängas för att förhindra att bollar slås in 
på Rolf Frösslings fastighet. Stolpar har satts upp i det befintliga nätets riktning. En del 
spelare upplever att stolparna hindrar att hålet spelas på avsett sätt. 
Ett nytt alternativ till att förhindra felslagna bollar skall diskuteras med Rolf Frössling. 
 
Backa Gård. Lägesrapport: 
Vid mötet med Ale kommunstyrelses arbetsutskott presenterades Ale GK:s ställningstagande 
enligt tidigare protokoll: ”Det bästa för golfen i Ale kommun är att utveckla Ale Golfklubb, 
eventuellt med att ytterligare 9 hål byggs ut vid Alfhems Kungsgård.”  
 
Ale GK har fått ett erbjudande om Hem-PC för anställd personal. Styrelsen beslutade att 
acceptera erbjudandet. 
 
 

Styrelsemöte 14 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 1 december 1999 kl. 18.30 
 
Natur- och kulturstigen: 
Styrelsen diskuterade möjligheten att även i fortsättningen kunna sköta Natur- och 
kulturstigen. Det borde vara möjligt att med delvis egen personal kunna sköta underhållet till 
en extern kostnad av 10 000 kr per år. Görgen Månsson kontaktas. Styrelsen beslutade att 
ett besked skall lämnas till Ale kommun om att Ale GK är beredd att fortsätta att sköta 
Alfhemsstigen. 
 
Tillbyggnad av Kungsgården 
Bernt Arwedahl redovisade dagsläget. När en detaljerad ritning av köket har kommit, skall 
kontakt tas med Ale kommun. Infiltrationen för avloppsvatten kontrolleras för att kunna 
bedöma om den räcker till för en utökad verksamhet (baserad på antal spelare/dag). 
Handlingar för bygglov är klara. Kostnaden beräknas till 1.6 milj. kr inkl. moms. 
BA lämnade ett erbjudande om att ansvara för och genomföra det totala om- och 
tillbyggnadsarbetet under vissa förutsättningar. Styrelsen beslutade att preliminärt acceptera 
erbjudandet. 
 
Ny bokföringslag: 
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Fr.o.m. 2001-01-01 gäller en ny bokföringslag som innebär att brutet räkenskapsår inte 
tillåts. Detta innebär att Ale GK som har verksamhetsåret fr.o.m. oktober t o m september 
måste ändra till kalenderår. Verksamhetsåret 2000 som är budgeterat t o m september 2000 
måste utökas med 3 månader t o m december 2000. 
 
 

Ordinarie årsmöte 12 december 1999 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  

 

 
 

Två ordförande. Hans Johansson, Göteborgs Golfförbund (mötesordförande) och Sigvard 
Sundelid, Ale GK.  

 
Den 12 dec. avhöll Ale Golfklubb sitt årsmöte. Ett mycket viktigt beslut fanns på 
dagordningen, ombyggnaden av vårt klubbhus. 
  
Ordförande Sigvard Sundelid inledde med att berätta att året har präglats av hög aktivitet på 
klubben, maxtaket på 1 100 medlemmar har nåtts. Sigvard tackade valberedningens 
ordförande Ulf Åkerfeldt för det fina arbetet med att få så många nya att engagera sig i 
kommittéarbetet. Ordföranden tackade också styrelsen, kommittéerna och personalen för bra 
arbete under året. Ordföranden såg med tillförsikt på framtiden både när det fällde ekonomin 
och att vi äntligen kan komma igång med ombyggnaden av Kungsgården.  
 
 Som vanligt satt Hans Johansson, GGF, som mötesordförande.  
 
 Det viktiga beslutet om ombyggnaden av Kungsgården klubbades, och redan 
på måndagen den 13 december sattes arbetet igång och skall vara färdigt i april 2000.  
 
 Som avslutning på årsmötet berättade den nya ordf. i Tävlingskommittén, 
Janne Eklund om hur tävlingsverksamheten skall bedrivas under kommande säsong. Som 
vanligt var det ca 6 % av medlemmarna som kom, alltså 71 st. Styrelsen lovade dock att till 
nästa årsmöte försöka att locka fler att komma.  
 
 Lämnade styrelsen gjorde: Kjell Röring och Ola Forslund.  
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Sigvard Sundelid uttryckte ett tack till Mike Kimberley som efter 6 år som headpro lämnat 
klubben.  
 
 

2000 
 
Styrelsen: Sigvard Sundelid Ordf. 
     Ulf Åkerfeldt       
     Lars Schüler   
     Owe Dafgård  
     Björn Emegård   Suppl. 1 
     Ulf Bergdahl   Suppl. 2 
 Jan Ekberg  Adj. 
 Hans Åström Sekr. 
 
 

Styrelsemöte 1, Konstituerande styrelsemöte 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  
 
 

Styrelsemöte 2  
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 11 januari 2000 kl. 18.30. 
 
Styrelsen beslutade att ett besked skall lämnas till Ale kommun om att Ale GK är beredd att 
fortsätta att sköta Alfhemsstigen. 
 
Banpersonalen har utökats med tillsvidareanställning av Lars-Rune Nilvall och Henrik 
Schüler. Nilvall börjar den 15 mars 2000 och Schüler den 1 april 2000. 
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Henning Lundström 
Jag har fått förtroendet år 2000, och det stora nöjet att ansvara för den fortsatta 

träningsverksamheten på Ale GK i egenskap av ny headpro. 
 
 

Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 29 februari 2000 kl. 19.00 
 
Putte Ehrnlund, representant för inredningsföretaget Informa, presenterade olika stol- och 
bordsalternativ för altanen. Behovet är 51 stolar, 9 st. rektangulära bord med 4 platser per 
bord och 3 st. runda bord med 5 platser per bord. 
Styrelsen beslutade att välja stålrörsalternativet till en kostnad av 90 000 kr exkl. moms.  
 
Tillbyggnad av Kungsgården: 
 
Arbete med golvet pågår. Om- och tillbyggnationen fortskrider i bra takt. Målning av 
nybyggnaden återstår. Det finns gott hopp om att arbetet skall vara klart till i början av april. 
Den totala kostnaden beräknas till 1 500 000 kr exkl. moms. 
 
Styrelsen beslutade att de förändringar som är nödvändiga att utföras i lokaliteterna för 
kansli/reception skall konteras på kontot för byggnadsunderhåll. Kostnaden beräknas till 40 
000 kr. 
 
Styrelsen beslutade att låta lånet nr 52234523 på 1 275 000 kr (ursprungligt belopp: 1 500 
000 kr) löpa med en rörlig ränta på 4,4 %. Ränteläget bevakas för att ev. bindas vid en 
ränteuppgång. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna det 2-årsavtal som UÅ förhandlat fram med Västringen 
Energi AB om ett elpris på 15,9 öre/kWh. 
 
Styrelsen beslutade att vid begäran om reseersättning för resa med egen bil skall en 
körjournal bifogas. 
 
Styrelsen beslutade att vid begäran om ersättning för telefonsamtal från egen telefon skall en 
specificerad telefonräkning bifogas. 
 
Styrelsen beslutade att ett vapenskåp skall anskaffas till tävlingsexpeditionen. Priset 
beräknas till cirka 3 000 kr inkl moms. 
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Massor av blivande golfare. 
För att trygga återväxten har junior/elitkommittén även i år haft golfträning och två 

endagsläger för barn mellan 6 -13 år. 
 

 

Styrelsemöte 4 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 21 mars 2000 kl. 18.30 
 
Krögare till restaurangen: 
Ett 2-årigt hyresavtal har upprättats med Peter Sandqvist och Katarina Hult. Styrelsen 
godkände det upprättade avtalet 
 
 

Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 12 april 2000 kl. 18.30 
 
Tillbyggnad av Kungsgården: 
Bernt Arwedahl rapporterade att kostnader t.o.m. dagens datum uppgick 1 348 924:63 kr 
Inkl. moms. Ytterligare tillkommande kostnader beräknas uppgå till 351 875 kr inkl. moms. 
Kostnaden för möbler m.m. uppgår till cirka 290 000 kr inkl. moms. Totala kostnader blir 
således cirka 2 Mkr inkl. moms.  
 
Renderande bevakning: Jan Ekberg redogjorde för Innehållet i begärda offerter från 
Securitas och Prevent. 
 
Sommargreenerna öppnades den 11 april. Greenerna är i gott skick.  
 
Björn Emegård rapporterade från ledningsgruppens möte 2000-04-06. I fortsättningen skall 
denna punkt i dagordningen benämnas ” Rapport från ledningsgruppen”.  
 
Avslogs begäran att klubben skall stå för kostnaden för assisterande Pro.  
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Avslogs begäran att sponsorpengar ”öronmärks” för att underhålla träningsområden. 
Kostnader för dessa åtgärder skall gå på bankommitténs budget.  
 
Lars Schüler hade åter varit i kontakt med företrädaren för Sponsorpoolen som nu erbjöd 
sponsorbidrag för täckande av kostnader för utslagsplatser under tak. Erbjudandet Innebar 
10 000 kr/år i tre år. Kostnaden som klubben skulle stå för uppskattades till cirka 50 000 kr.  
Uppdrogs åt Byggnadskommittén att bedöma byggets lämplighet och kostnadens rimlighet.  
 
Missriktade bollar på hål: Ny diskussion med Rolf Frössling angående stolpar på höger sida 
av tee för att förhindra att bollar hamnar I hans trädgård.  
 
Det behövs snarast först helårstjänst). Kostnad cirka 60 000 kr som Inte budgeterats.  
 
Medlemmar I korthålsbanan: Beslöts att dessa medlemmar har rätt att i mån av plats delta i 
klubbens tävlingar på helger och kvällar utan att betala greenfee.   
 
Beslöts att inköpa en enkel klimatanläggning till receptionen. Pris: Cirka 3 000 kr.  
 
Sigvard Sundelid meddelade att han mottagit en skrivelse från Ulf Åkerfeldt, vari han avsäger 
sig sitt uppdrag som styrelseledamot i klubben. Till följd av detta inträder enligt 25 § 
stadgarna suppleanten Björn Emegård som ordinarie styrelseledamot.  
 
 

 
 

 

Styrelsemöte 6 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 2 maj 2000 kl. 18.30 
 
Maskinhall: 
Tre alternativ kan vara aktuella: 
1. Bygga en ny maskinhall som placeras vid den nedre P-platsen. 
2. Inreda en maskinhall i den befintliga ladan. 
3. Bygga en ny maskinhall som placeras på ett mer centralt läge på banan. 
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Maskinhallen skall kunna växa i takt med att banan ev. utökas med nya hål.  
Styrelsen beslutade att uppdra åt BGK, BK/Stig Larsson och Robert Löf att utreda 
alternativen avseende placering och en preliminär kostnadsberäkning.  
 
Byggnad för omklädningsrum m m: 
Placeringen föreslås bli på den plats som presenterats i tidigare långtidsvision, d v s där 
nuvarande garage finns. Omklädningsrummen skall dimensioneras för att täcka behovet när 
klubben byggt ytterligare 9 nya hål, d v s totalt 27 hål. Byggnaden skall även inrymma en 
lokal för en golfshop, tävlingsexpedition och reception/kansli. Klubb- och vagntvätt skall 
arrangeras i anslutning till byggnaden. 
Styrelsen beslutade att uppdra åt BGK att skissa på rubr. byggnad inkl. en preliminär 
kostnadsberäkning. 
 
Komplettering av stolar till restaurangen: 
Styrelsen beslutade att inköpa 15 extrastolar till restaurangen till ett pris av 125 kr/st + moms. 

 
 

Styrelsemöte 7 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 23 maj 2000 kl. 18.30 
 
Driftsbolag: 
Diskussionen gav vid handen att inga åtgärder skall vidtas. 
 
Styrelsen beslutade att anmälningsavgiften för deltagande ÄM/Sambo- och Två 
Generationer-tävlingar skall GGF:s regler följas. Återbetalning skall göras till de som betalt 
för mycket. 
 
Styrelsen beslutade att anställd personal som haft en tillsvidareanställning i minst 5 år i 
anslutning till sin ålderspensionering äger rätt att få anstånd med att betala medlemslån som 
medlem i Ale Golfklubb. 
 
 

Extra årsmöte 00-06-20 
Plats och tid: Klubbhuset på Alfhems Kungsgård den 20 juni 2000. 

 
Anledningen till dagens extra årsmöte är styrelsens förslag att ändra klubbens räkenskapsår 
ändras till att uppfylla myndighets- och EU-krav.  
 
Årsmötet beslutar Ale Golfklubbs stadgar skall ändras till att räkenskapsåret omfattar tiden 1 
september - 31 augusti. 
 
SGF har godkänt stadgeändringen. 

 
 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 20 juni 2000 kl. 18.30 
 
Missriktade bollar på hål 1: 
Bernth Arwedahl kommer att inbjuda Rolf Frössling till att besöka Hovås golfbana för att ev. 
hitta en alternativ lösning på problemet. 
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Ström för husvagnar är framdraget till den nedre P-platsen. Bedömdes att det för tillfället blir 
för dyrt att flytta husvagnsuppställningen till annan plats. 
Styrelsen beslutade att husvagnsuppställningen tills vidare skall vara kvar vid den nedre P-
platsen.  
 
Vägföreningen: 
Vid vägföreningens extra årsmöte konstaterades att beläggningen är mycket dålig på 
infartsvägen. En ny beläggning kostar 120 tkr + moms.  
Styrelsen beslutade att Ale GK är beredd att betala 100 tkr för beläggningen. Resterande 
betalas förslagsvis ur Vägföreningens kassa. 
 
 Avtal om jordbruksarrende: 
Styrelsen gav Sigvard Sundelid mandat att avtala om jordbruksarrende för Ale GK:s 
odlingsbara mark. Arrendet uppgår till 7 500 kr/år. 
 
Styrelsen beslutade att Björn Emegård blir styrelsens ledamot i valberedningen som 
ersättare för Ulf Åkerfeldt. 
 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 15 augusti 2000 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att styrelsen skall bestå av ordförande, fyra (4) 
ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. 
 
 

 
 

Tävlingskommittén har utsett 2000 års funktionärer.  
Det blev (naturligtvis) Eila och Sigvard Nilsson, Gun-Britt och Sixten Holmberg.  

Dessa fyra personer är föredömen när det gäller att ställa upp för klubben.  
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Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 22 augusti och tisdagen den 5 
september 2000 kl. 18.30 
 
Jan-Anders Eklund begär sitt utträde ur klubben. Detta sker på styrelsens begäran, och 
grundar sig på faktorer som fusk vid tävling, dåligt uppförande och farligt spel. Styrelsen 
utsåg Lars Kopp till ny ordförande i Tävlingskommittén. 
 
Styrelsen beslutade att inrätta en kommitté med benämningen Naturkommittén (NATUR).  
En lämplig kommittéordförande skall tillfrågas. 
 
Vägföreningen har accepterat Ale GK:s erbjudande att betala 100 tkr för ny beläggning på 
infartsvägen. Åtgärden görs tidigt på våren 2001. 
Styrelsen beslutade att godkänna kostnaden som skall belasta budgeten för 2001. 
 
Ev. ny slope på banan: 
De flesta som spelar på Ale GK anser att banans slope är felaktig. Styrelsen uppdrog åt BA 
att ta nödvändiga kontakter för att försöka få ett nytt slopevärde på banan. 
 

 Missriktade bollar på hål 1: En överenskommelse har träffats med Rolf Frössling om att 
18 m höga master sätts upp vid dammens sida mot Frösslings tomt. Höj- och 
sänkbart nät med vajer i överkant hängs upp i stolparna. BGK fick i uppdrag att utföra 
åtgärden. 
 
Renovering av yttertaket på Kungsgården: 
För renovering av yttertaket föreligger ett anbud på 162 000 kr + målning inkl. moms. I detta 
ingår helt nytt 2-kupigt lertegel. För att restaurangen skall kunna använda den öppna spisen 
och bakugnen krävs att rökgångar och skorsten åtgärdas. Detta beräknas kosta cirka 15 - 20 
tkr inkl moms. 
Styrelsen beslutade att ovanstående åtgärder skall starta i höst till en beräknad max kostnad 
av 190 tkr. 
 
 

 
 

Söndagen den 12 september en solig om varm sensommardag, spelades den årligt 
återkommande tävlingen som Mike Kimberley arrangerar för rangebollssponsorerna. 

Tävlingsformen var scramble. Mike med det vinnande laget: Ralph Nilsson, Per Sundblad 
och Filip Heyman. 
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Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagarna 19 och 26 september 2000 kl. 18.30 
 
Rolf Frössling har tillfrågats och har accepterat att ansvara för Naturkommitténs verksamhet.  
 
Maskinhall:  
Den föreslagna byggnaden är förberedd för senare byggnation av personalutrymmen. 
Placeringen föreslås bli mellan Rolf Frösslings tomt och uppfarten till klubbhuset. Ett anbud 
har inkommit, och beräkningarna tyder på att totalt 2 Mkr kommer att räcka för att uppföra 
byggnaden. I den beräknade kostnaden ingår inte asfaltering utanför.  
 
Kostnaden för en ny byggnad med omklädningsrum beräknas till 3,2 Mkr inkl. moms och en 
caféstuga beräknas till 0,3 Mkr inkl. moms.  
 
Tillbyggnad av Kungsgården: 
Ekonomisk slutrapport 
Byggnadsarbeten inkl. storköksutrustning  1 613 504 kr exkl. moms 
Inventarier (möbler till restaurang och altan)     233 799 kr exkl. moms
    Totalt:  1 847 303 kr exkl. moms 
 
Ruffklipparen som brann: 
Enligt en offert på en ny klippare uppgår kostnaden till 433 750 kr inkl. moms. 
Styrelsen beslutade att inköpa klipparen enligt offerten. 
 
Styrelsen beslutade att Carina Lerebäck anmäls till utbildningen: Grundläggande utbildning 
av administrativ personal under tiden 13-16 november 2000 och 29 januari - 1 februari 2001. 
 
Missriktade bollar på hål 1: 
Den föreslagna åtgärden för att förhindra att bollar hamnar inne på Rolf Frösslings tomt 
accepteras inte. Styrelsen skall behandla ärendet vidare och fatta ett beslut i samråd med 
Rolf Frössling. 
 
Redaktör för klubbtidningen Ralph Nilsson kvarstår som ordförande i redaktionskommittén. 
 
Kent Johansson har aviserat att han avgår som ordförande i JK/ELIT.  
 
Ruffklipparen som brann: Enligt en offert på en ny klippare uppgår kostnaden till 443 750 kr 
inkl. moms. Styrelsen beslutade att inköpa klipparen enligt offerten.  
 
Det går inte att få ett tillstånd att sätta upp en restaurangskylt på RV 45.   
 
Den föreslagna åtgärden för att förhindra att bollar hamnar inne på Rolf Frösslings tomt 
accepteras inte. Styrelsen skall behandla ärendet vidare och fatta ett beslut i samråd med 
Rolf Frössling.  
 
Ale kommuns kommunfullmäktige har beslutat att RV 45 bör förläggas enligt det västra 
alternativet, d v s i stort sett enligt sträckningen av nuvarande RV 45.  

 
 

Planeringskonferensen 2000 
Plats och tid: Hôtel Bohusgården, Uddevalla den 29-30 september 2000 
 
Deltagare Sigvard Sundelid  ordf. 
 Hans Åström  sekr. 
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 Lars Schüler  
 Owe Dafgård  

 Björn Emegård  
 Ulf Bergdahl  
 Robert Löf  
 Bernt Långö  
 Ralph Nilsson  
 Henning Lundström  
 Margit Andersson  
 Monica Röring  
 Lars Kopp 
 
Styrelsens förslag till medlemslån och avgifter för 2001: 
Styrelsen föreslår en höjning av årsavgifterna med i genomsnitt cirka 100 kr. Nya 
medlemmar får betala inträdesavgift och medlemslånet blir 6 000 kr. En städavgift införs för 
de som är 16 år och äldre. Städavgiften återbetalas om medlemmen ställer upp på 
arbetsdagarna på banan. 
 
Kungsdriven skall komma ut med fyra nummer under år 2001 och målsättningen är 4 sidor i 
färg i varje nummer. Målsättningen är också att utöka kommittén till fem ledamöter. 
 
Maskinhall: 
Den föreslagna byggnaden är förberedd för senare byggnation av personalutrymmen. 
Placeringen föreslås bli mellan Rolf Frösslings tomt och uppfarten till klubbhuset. 
Ett anbud har inkommit, och beräkningarna tyder på att totalt 2 Mkr kommer att räcka för att 
uppföra byggnaden.  
Styrelsens förslag är att byggnation av maskinhallen startar 2001. 
 
Byggnad för omklädningsrum 
Kostnaden för en ny byggnad med omklädningsrum beräknas till 3,2 Mkr inkl. moms och en 
caféstuga beräknas till 0,3 Mkr inkl. moms. 
 
 

 
 

Sponsorerna på hemlig resa 2001. (Till Herrljunga). 
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Vinnaren i sponsormästerskapet 2001, Berndt Schmeikal, gratuleras av Lasse Schüler.
   

 
 

Styrelsemöte 12 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 17 oktober 2000 kl. 18.30. 
 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att följande medlemskategorier, fr.o.m. 16 års ålder 
skall erlägga en städavgift på 150 kr och som skall betalas i samband med att årsavgiften 
erläggs: 

  – Aktiva seniorer och juniorer 
  – Värnpliktiga 
  – Medlemmar med studeranderabatt 
  – Nya medlemmar med inträde 1/1 - 31/8 
  – ”Gamla" medlemmar i Korthålsbanan 
  – Nya medlemmar i Korthålsbanan vid inträde 1/1 - 31/8. 
 

Styrelsen uppdrar åt MEK/Bernt Långö att skriva en motion till årsmötet beträffande 
medlemmarnas skyldighet att ställa upp som golfvärdar. 
 
Lars Schüler har tillsammans med klubbens sponsorer deltagit i MAK:s ”hemliga resa” till 
Herrljunga GK. Gruppen blev mycket väl mottagen och en uppskattad golftävling 
genomfördes.  
 
 

Styrelsemöte 13 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 23 oktober 2000 kl. 18.30  
 
Den inträdesavgift som styrelsen föreslagit för 2001 skall i stället benämnas medlemsinsats.  
 
Thomas Lundström föredrog förslag till bokslut. Förslaget antogs och skall lämnas till 
revisorerna för revision.  
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Sigvard Sundelid upplyste om att Arwedahl lämnat in ansökan om byggnadslov för 
maskinhall.   
 

 
 

Vid 1:ans tee, Harries Billros, Bernth Arwedahl, Lars Schüler, och Bernt Källgren 
Namnet är fyndigt uttänkt där man lagt in ALE. Tävlingen gick precis som Ryder Cup med 

fyrboll, foursome och singelspel. Spänningen var stor och efter singelspelet stod det klart att 
Herrar 45 slagit Herrar 55 med 10 poäng mot 6.  

 

Styrelsemöte 14 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 14 november 2000 kl. 18.30 
 
Styrelsen godkände och undertecknade verksamhetsberättelsen för 2000.  
 
Medlemskommitténs motion om att engagera golfvärdar/starters på tävlingsfria lör- och 
söndagar samt helgdagar: Styrelsen tillstyrker motionen.  
 
Styrelsen rekommenderar att den nya föreslagna maskinhallen byggs till en maximerad 
kostnad av 2,2 Mkr inkl moms. Finansiering föreslås ske med banklån med 25 års 
amortering.  
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Rolf Frössling har varit i kontakt med Sydved som har tittat på de skogsbestånd som finns att 
avverka. Sydveds skogsmaskiner skulle kunna orsaka skador på olämpliga ställen. Västskog 
skall kontaktas för att ev. avverka skog utan hjälp av tunga maskiner. Intäkter och kostnad 
kommer sannolikt att balanseras. 
 

Styrelsemöte 15 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 29 november 2000 kl. 17.30 
 
Genomgång av det gångna årets ekonomiska rutiner. 
Lennart Sjöberg presenterade revisorernas PM om det gångna verksamhetsårets ekonomi 
och rutiner. Ett fåtal justeringar av rutinerna behöver göras avs. ändamålet för kostnaderna 
på fakturorna. 
 
 

 
 

Under senhösten 2000 har det varit rörigt värre vid klubbhuset. Upprustningen fortsätter, 
först fick ju restaurangen en rejäl ansiktslyftning och nu är det takets tur. Huset som har 300 
år på nacken är en historisk byggnad som vi måste vårda och sköta. De gamla källarvalven 
under huset har anor från 1300-talet!  Den nuvarande mangårdsbyggnaden byggdes 1733.  

 
 

Ordinarie årsmöte den 10 december 2000 kl. 13.00 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  

 
Det blåste kring ordföranden Sigvard Sundelid på årsmötet. Valberedningen 

hade föreslagit en annan ordförande.  
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 Men för att ta det hela från början så hälsade ordföranden alla hjärtligt och 
speciellt då Lars-Ove Hellman VD i Alebyggen (sponsor), och Göteborgs Golfförbunds Bruno 
Hedlund. Imponerande var att hela 133 st. medlemmar hade kommit till årsmötet. 
Ordföranden inledde med att tacka kommittéerna, restaurang, ban och kanslipersonal för ett 
strålande arbete under säsongen som gått. Ordföranden konstaterade vidare att inte får 
drabbas av fartblindhet när det gäller nybyggnation.  
 Vid punkten "fastställande av avgifter och medlemslån" gick diskussionens 
vågor höga. Det som retade flera medlemmar var att styrelsen hade föreslagit en "städavgift" 
på 150 kr. Styrelsens motivering till avgiften var I att den skulle finansiera räntan på den nya 
maskinhallen. Avgiften var ju väldigt osäker då man inte visste hur många som skulle komma 
på Städdagarna för att få tillbaka sina 150 kr.  
 ”Ta bort skiten”, hördes från en del årsmötesdeltagare. Sigvard Sundelid 
föreslog då att städavgiften skulle tas bort ur förslaget om avgifter. Årsmötet följde Sundelids 
förslag och det beslutades att någon städavgift INTE skulle tas ut.  
 

Lika för alla. 
 Styrelsen hade också föreslagit en differentierad höjning av medlemsavgiften, 
100 kr för de med två 9000 kr i medlemslån och 150kr för de med 13–15 000 kr i 
medlemslån.  Motiveringen var något diffus om olika räntesatser. Årsmötet föreslog istället 
att det skulle vara lika för alla och det beslutades att alla medlemmar skulle få en höjning 
med 125 kr. Kommittéernas verksamhetsplaner godkändes med undantag av att ordf. i 
Tävlingskommittén, Lars Kopp ville ändra i sin plan att några "pajastävlingar" inte skulle 
arrangeras utan enbart "Jippotävlingar".  
 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen vållade en del debatt. 
Valberedningen hade föreslagit sju (7) st. ledamöter inkl. ordföranden. Styrelsens förslag var 
fem (5) st. inkl. ordföranden. Sigvard Sundelid förklarade att enligt hans sätt att se så hade 
det ökade antalet ledamöter ett samband med de framtida utbyggnaderna på klubben att 
göra. De personer som valberedningen hade nominerat ville ha en snabbare utbyggnad av 
klubben, men Sundelid förespråkade en betydligt lugnare utveckling där man skulle gå 
försiktigt ekonomiskt fram. Sundelid fick applåder för detta inlägg. Flera av mötesdeltagarna 
ville ha en förklaring av hur valberedningen hade resonerat men märkligt nog så var inte 
valberedningens ordförande där och kunde svara. När beslutet skulle tas begärdes votering 
och styrelsens förslag vann överlägset.  
 

Maskinhall eller ladan? 
 När ordförande för det kommande verksamhetsåret skulle väljas fanns två 
kandidater till posten, Thomas Lundström och Sigvard Sundelid. Från vissa medlemmar 
hävdades att Thomas Lundström var jävig, eftersom han var klubbens bokhållare, och därför 
inte kunde väljas. Lundström bedyrade på sin småländska heder att han inte hade några 
dåliga avsikter. Men blotta misstanken fick honom att dra tillbaka sin kandidatur. 
 
Årsmötet valde därmed Sigvard Sundelid. Till ledamöter i styrelsen valdes Björn Emegård på 
2 år, Ulf Bergdahl 1 år, Hans Åström 2 år och Ove Dafgård som hade 1 år kvar på sitt 
mandat. Till suppleanter på 1 år valdes Inga-Lill Ahlberg och Torgny Allvin. 
 
 Till ny valberedning valdes Lars-Erik Jaldelid och Jan-Erik Eriksson. Sundelid 
presenterade Ale GK s långtidsplan där första etappen var att under 2001 bygga en 
maskinhall för banarbetarna. Banarbetarna har idag en mycket undermålig lokal.  
 

Byggnadskommittén har tagit fram ett förslag till en maskinhall på 600 kvm med 
en isolerad verkstad på cirka 150 kvm. Byggnaden förses med spolplatta ute och inne. 
Utrymmena är dimensionerade for att täcka behovet for en 27-hålsbana.  
 

Frågor ställdes om verkligen de pris på 2,2 millioner som byggnadskommittén 
hade räknat fram skulle räcka. Sundelid föreslog att man ännu en gång skulle utreda om inte 
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ladan gick att upprusta för en betydligt lägre summa. Årsmötet beslutade efter votering att 
byggnadskommitténs förslag skulle antas efter att man tagit in en riktig offert på 
maskinhallen för att få en exakt summa. 

  
 Bruno Hedlund från Göteborg Golfförbund sa avslutningsvis att han var 
imponerad av det stora antalet mötesdeltagare och att mötesordförande Lars-Ove Hellman 
hade hanterat mötet med ibland lite upprörda känslor på ett förträffligt sätt.  
 

 
 
Nya styrelsen 2001, fr. v. Sigvard Sundelid, Ove Dafgård, Inga-Lill Ahlberg, Hans 
Åström, Torgny Allin och Björn Emegård. Saknas gör Ulf Bergdahl.  
 

 

2001 
 

Styrelsens funktioner Sigvard Sundelid  (SS)  ordf. 
     Ulf Bergdahl  (UB)  
     Owe Dafgård  (OD) 
     Björn Emegård  (BEM) 
     Torgny Allvin  (TA)  suppl. 
     IngaLill Ahlberg  (ILA)  suppl.  
     Jan Ekberg   (JEG) adj. 
     Hans Åström  (hå)  sekr. 
 
 

Styrelsemöte 1, konstituerande styrelsemöte 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  
 

 
Styrelsemöte 2 - Extra styrelsemöte 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, fredagen den 22 december 2001 
 
Styrelsen beslutade att begära att checkkrediten som Ale GK har hos FöreningsSparbanken 
utökas till max 2,0 Mkr (2 000 000 kronor), samt att som säkerhet för krediten erbjuda 
företagsinteckning. 
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Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 9 januari 2001 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att likviditetsbudgeten skall redovisas varje månad. Rubrikerna bör 
överensstämma med de som redovisats i resultaträkningen. 
 
Thomas Lundström inbjuds att delta vid kommande styrelsemöten. 
 
Köp av mark: 
Fastighetsreglering berörande Alvhem 1:2 och 1:1 i Ale kommun är beslutad. 
Ale Golfklubb, lagfaren ägare till Alvhem 1:1, erhåller 17 608 m2 från Elsa Linnéa Berg, 
lagfaren ägare till Alvhem 1:2. Ale GK skall direkt till Elsa Bergs dödsbo, Alvhem 1:2, betala 
75 000 kr. Förrättningskostnaden skall betalas och har betalts av Ale Golfklubb. 
 
Byggnation av en ny maskinhall: 
Styrelsen uppdrar till Byggnadskommittén att omgående starta arbetet med att ta fram 
underlag för en ny maskinhall enligt årsmötesbeslutet. 
 
Ale kommun har ändrat sina bidragsregler, vilket innebär att Ale GK fått ett bidrag på 92 171 
kr för 2000. 
 
Styrelsen beslutade att inga fasta avtal skall upprättas med hotell. 
 
För att på ett säkert sätt kunna vänta vid röd tee på hål 7 och hål 15 finns det behov av att 
sätta upp ett nät och ev. en bänk vid dessa platser. Styrelsen rekommenderar att detta görs 
och uppdrar till Bankommittén att genomföra detta helst innan spelsäsongen börjar. 
 

 
Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 23 januari 2001 kl. 18.30 
 
En av MEK:s arbetsuppgifter är att engagera och motivera golfvärdar enligt 
årsmötesbeslutet. En inbjudan till slumpvis utvalda medlemmar skickas ut. De tidigare 
reglerna för golfvärdarna skall kompletteras. En ny rutin för start skall införas och vissa 
ändringar skall göras i anslutning till första tee.  
 
TL presenterade en likviditetsbudget som fram till den 31 mars i år visar +650 tkr. 
Checkkrediten behöver inte utnyttjas fr.o.m. den 1 mars. 
 
Robert Löf presenterade och motiverade behovet av att snarast investera i en truck och en 
bunkerkratta. Båda objekten finns med i årets investeringsbudget till en sammanlagd kostnad 
av 320 tkr inkl. moms. För bunkerkrattan finns en offert på 150 tkr inkl. moms och trucken till 
en kostnad av 210 tkr inkl. moms. Styrelsen tog ett principbeslut att godkänna köpet av 
trucken och bunkerkrattan. 
 
Styrelsen beslutade att även i år erbjuda Birgitta Fransson en säsongsanställning. 
 
Den elektriska spisen i köket har gått sönder ett flertal gånger beroende på att kablarna i 
spisen inte är anpassade att tåla den höga strömmen. För att lösa problemet kan två 
alternativ tänkas: 
1. En ny elspis 
2. Ersätta elspisen med en gasspis inkl. installation av gasförsörjningen. 
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I samråd med restauratören skall offerter begäras in på ovanstående alternativ. 
 
Restauratören har framför önskemål om att kunna höja priset för dagens rätt till på vardagar 
56 kr och på söndagar till 75 kr. Dessutom föreslår restauratören att kunna erbjuda rabattkort 
till en kostnad av 450 kr resp. 900 kr för inköp i restaurangen för 500 kr resp. 1000 kr. 
Styrelsen tillstyrker förslagen. 
 
 

Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 20 februari 2001 kl. 18.00 
 
Byggnadskommittén presenterade en bindande offert för uppförande av en ny maskinhall 
enligt det förslag som presenterades vid klubbens ordinarie årsmöte 2000-12-10. 
Den totala kostnaden för en helt färdig maskinhall offereras till 2 067 000 kr inkl. moms. 
 
Finansiering av truck och bunkerkratta 
Då det är förmånligare att låna pengar i bank än leasing, beslutade styrelsen att 
finansieringen tills vidare skall tas över likviditeten och vid behov skall checkkrediten 
utnyttjas. 
 
Åtgärder mot otillåtet spel på banan: 
Om någon spelare påträffas på banan utan att ha betalt greenfee, skall denne i första hand 
få en chans att göra rätt för sig. Om spelaren inte rättar sig efter detta skall spelarens namn 
och hemmaklubb noteras för ytterligare åtgärder. 
Om spelaren vägrar att lämna uppgifter eller att han/hon inte är medlem i någon godkänd 
golfklubb, skall spelaren avvisas från banan. 
 
Styrelsen beslutade att utbildning till grönt kort ingår i den första årsavgiften för seniorer vid 
inträde i Korthålsbanan under perioden 2001-01-01 t o m 2001-08-31. 
 
Styrelsen beslutade att GGF:s frikort skall utdelas till ideellt arbetande, förtroendevalda 
styrelse- och kommittéordföranden som har en ledande befattning. En lista på max 20 namn 
skall skickas till GGF. 
 
 

 
 
 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 2 april 2001 kl. 18.30 
 
Renovering av yttertaket på Kungsgården; Rapport: 
Renoveringen av yttertaket har kostat 167 350 kr inkl. moms och renovering av skorsten + 
spis uppgår till 33 000 kr inkl. moms. Totalt 200 350 kr inkl. moms. 
 
Byggnadsfrågor: 
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Oenighet om gamla ladan från 1920 - maskinhall eller rivning? 

 
Specifikation av totalofferten för byggnation av maskinhall. 
Bo Liljeblads Bygg AB presenterar ett anbud på totalt 2 067 000 kr inkl. moms för att  
uppföra en maskinhall i enlighet med Byggnadskommitténs redovisning den 19 mars 2001. 
 
Byggnation av en maskinhall: 
Undertecknade föreslår att Ale GK, i enlighet med bifogade ritningar och anbud, i befintlig 
ladugårdsbyggnad inreder en verkstadslokal (ca 175 m2) och toaletter (ca 20 m2) samt 
dessutom renoverar ladugårdens fasadbeklädnad. 
Av ladugårdens totala yta på 700 m2 reserveras cirka 25 m2 för ett framtida "café 9 ½" och 
resterande ytor (ca 480 m2) för uppställning av maskiner och div. övrig utrustning. 
 
Vi anser att detta förslag medför väsentliga fördelar som måste framhållas: 
 
Kungsgårdens kulturellt unika miljö och atmosfär bevaras. 
 
För den rimliga investeringskostnaden på 950 000 kr inkl. moms får Ale GK väl fungerande  
lokaliteter. 
 
Medlemmarnas extra avgifter för byggnationen begränsas. 
 
Med ladugården upprustad bidrar den på ett positivt sätt till att förstärka helhetsintrycket för 
Kungsgården och till att bibehålla gårdsbilden. 
  
Den inbjudande naturmiljön utmed tillfartsvägen bevaras. 
  
Parkeringsplatsen avskärmas från banan. 
 
Alfhems Kungsgård den 24-25 mars 2001. 
 
Undertecknat av medlemmarna:  
1390  Jan-Erik Erikson,  
887  Lisbet Rönegård,  
2169  Lars Almqvist,  
65  Michael Jaldelid,  
2482  Niklas Almqvist,  
64  Lars-Erik Jaldelid,  
2883  Bertil Brunbäck,  
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1784  Lennart Sjöö,  
2739  Mats Dahlstrand,  
725  Ronnie Hanzén och  
2708  Mats Björkman.  

 
Bankoffert 
För ett lån på 2 Mkr har FöreningsSparbanken från ett beslut i december 2000 lämnat 
följande räntenivåer:  
Rörlig ränta:  4,85 % 
Bundet 2 år:        5,15 % 
Bundet 4 år:  5,60 % 
Bundet 5 år:  5,75 % 
Bundet 7 år:  6,10 % 
Tillkommande säkerhet för det beviljade lånet om 2 Mkr är pantbrev nominellt  
1 Mkr (1 000 000/2 000 000) i fastigheten. 
 
– Beräkning av årskostnad för maskinhallsalternativen 
Med en avskrivning på 25 år beräknar styrelsen årskostnaderna för de två alternativen till: 
 * 220 000 kr inkl. moms för Bo Liljeblads anbud 
 * 100 000 kr inkl. moms för den inkomna motionen 
 
Detta innebär en höjning av årsavgifterna för de två alternativen med: 
 * 220 kr per år och medlem för Bo Liljeblads anbud 
 * 100 kr per år och medlem för den inkomna motionen. 
 
 
En åtgärdsplan är upprättad för slåtterängarna som ingår i Natur- och Kulturstigen. Ansökan 
om bidrag har inlämnats. Den 10 maj kl. 18.00 arrangeras en guidad vandring på Natur- och 
Kulturstigen. Styrelsens deltagande anbefalls. 
 
 

 
 

Alfhems Kungsgårds nya krögare 2001 heter Peter Sandqvist och Katarina Hult. Paret bor 
i Västerlanda, Lilla Edet. Katarina har sina rötter i Skepplanda och bodde där i nästan 30 år. 
Peter är född och uppväxt i Kungälv men har även bott i Göteborg. I familjen finns också ett 

tvillingpar på 10 år som kommer att vara med under sommaren. Krögarparet kommer 
närmast ifrån Thorskogs Slott där Peter var kökschef och Katarina var husfru. Peter har fina 
meriter och har arbetat som 2:e köksmästare på Sjömagasinet och Belle Avenue i Göteborg. 
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Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 17 april 2001 kl. 18.30 
 
Finansiering av truck och bunkerkratta: 
Styrelsen beslutade att finansieringen skall ske via ett leasingavtal med 
FöreningsSparbanken. 
 
Möjligheter att anordna mindre konferenser i lokalen: 
Det har kommit önskemål från gäster att få möjlighet att hålla konferenser för mindre grupper 
i Kungsgården. En möjlighet är att av kunna avskärma den inre delen av restaurangen med 
hjälp av vikdörrar. Styrelsen rekommenderar att detta görs 
 
Styrelsen beslutade att godkänna en mindre annons i AleKuriren inför den guidade turen på 
Natur- och Kulturstigen den 10/5 2001. 
 

 
 

"Nya" Kungsgården med nya altanen. Restaurangen färdigrenoverad. 
 
 

Extra årsmöte 
Plats och tid: Medborgarhuset i Ledet torsdagen den 26 april 2001 kl. 19.00 

 
 

 
 

Gamla ladan, byggd 1920, maskinhall? 
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Ärende: Byggnation av en maskinhall. Två alternativ föreligger: 
 
1.  Maskinhall som placeras vid den nedre P-platsen.  
Byggnadskommittén har presenterat en bindande offert för uppförande av en ny maskinhall, 
som placeras vid den nedre P-platsen, enligt det förslag som presenterades vid klubbens 
ordinarie årsmöte 2000-12-10. Den totala kostnaden för en helt färdig maskinhall offereras till 
2 067 000 kr inkl. moms. 
 
2. Maskinhall som inreds i den befintliga ladugården. 
Enligt motion från medlemmarna: 
Jan-Erik Erikson, Lisbet Rönegård, Lars Almqvist, Michael Jaldelid,  
Niklas Almqvist, Lars-Erik Jaldelid, Bertil Brunbäck, Lennart Sjöö,  
Mats Dahlstrand, Ronnie Hanzén och Mats Björkman. 
 
Ordförande Sigvard Sundelid redovisar styrelsens uppdrag.  
En bindande offert från Bo Liljeblads I Bo Liljeblads Bygg AB på totalt 2 067 000 kr inkl. 
moms för att uppföra en maskinhall vid den nedre P-platsen. Till detta kommer kostnader för 
bygglovsavgift, ev. kostnad för sprängning och ev. kostnad för bortforsling av schaktmassor.  
 
Det råder en samstämmighet om att en ny maskinhall behövs för att ge personalen en bra 
arbetsmiljö i funktionella lokaler.  
 
En följd av att bygga maskinhallen vid den nedre P-platsen blir att ladugården skall rivas för 
att enligt byggnadskommittén kunna utöka den nuvarande parkeringsplatsen med 120 
platser. Dessutom har byggnadskommittén föreslagit att riva ladugården för att ge plats åt en 
nybyggd caféstuga.  
 
Sigvard Sundelid förmodar att myndigheterna kommer att ha synpunkter på en eventuell 
rivning av ladugården.  
 
Enligt byggnadskommitténs ordförande Bernth Arwedahl krävs det inget bygglov för att riva 
ladan. 
 
Ladugården har ett tak med eternitplattor. Enligt den information som Bernth Arwedahl fått, 
får eternittaket monteras ner av klubbens medlemmar eller anställd personal.  
 
Bernth Arwedahl har kontaktat kommunens räddningstjänst med ett erbjudande om att 
brandkåren skulle elda upp ladugården som ett övningsobjekt.  
 
Björn Emegård framför uppfattningen att ladugården inte är något kulturobjekt och att en ny 
maskinhall ingår i en långtidsplan som bör se cirka 50 år framåt.  

 
Sigvard Sundelid redovisar att byggandet av en maskinhall inte är den sista investeringen 
som vi har planerat. I planerna beräknas kommande investeringar uppgå till 3,2 Mkr inkl 
moms i dagens penningvärde. Om maskinhallen skulle inredas i ladugården, möjliggör detta 
en tidigareläggning av fortsättningen.  
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Bild, bifogad motionen från medlemmarna. 

 
 
Årsmötet beslutar med acklamation att anta styrelsens förslag: 

 En ny maskinhall skall byggas vid den nedre P-platsen till en maximal totalkostnad av 
1 200 000 kr inkl moms.  

 Kostnad för bortforsling av schaktmassor skall ingå i den maximala totalkostnaden.  

 Bygglovsavgift skall ingå i den maximala totalkostnaden.  

 Byggnationen kan påbörjas och genomföras under förutsättning att bygglov och 
erforderliga tillstånd från berörda myndigheter föreligger.  

  
 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 21 maj 2001 kl. 18.30 

 
Ett företag som arbetar med marknadsföring för golfklubbar hade aviserat att komma till 
dagens möte men meddelade förhinder. Ny överenskommelse träffas senare. 
 
För att ge blivande medlemmar ett alternativ till att betala medlemslånet under en period av 6 
år, skall kontakt tas med FSB för att undersöka möjligheten till att den blivande medlemmen 
får ett banklån på medlemsinsats och medlemslån. Hela beloppet betalas ut till Ale GK vid 
inträdet. 
 
Medlemssituationen per 2001-06-01: 

    
Aktiva:   2001-05-01  +/-   2000-09-01  (2000-02-29) 
 Seniorer   1 047 st.  +  88 st.    959 st.    ( 911 st.) 
 Juniorer   188 st.  -    4 st.    192 st.    (178 st.) 
 Hedersledamöter 4 st.   +/- 0          4 st   (4 st.) 
 Totalt   1 239 st.  +  84 st.  1 155 st.   (1 093 st.) 
Passiva:      107 st.  +  17 st.      90 st   ( 94 st.) 
Totalt:   1 346 st.  + 101 st.  1 245 st.   (1 187 st.) 

 
Bevattningssystemet har fått fasta sprinkler.  
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Kostnaden för att ansluta korthålsbanans bevattningssystem till systemet som finns på den 
stora banan skall beräknas. 
 
En konflikt har uppstått med hästägare som hävdar sin rätt att fritt rida på golfbanan.  
Sigvard Sundelid kontaktar aktuella personer för att träffa en överenskommelse om tillåtna 
ridvägar inom området. 
 
Byggnation av en ny maskinhall: 
En kopia av ett yttrande över det kulturhistoriska värdet på ladugården vid Alfhems 
Kungsgård har inkommit från Regionmuseum Västra Götaland (RVG). Skriften är ställd till 
Ale kommun, Miljö- och byggförvaltningen och daterad 2001-05-08. 
Bland RVG:s synpunkter kan nämnas: 
– Länsmuseet anser att bebyggelse utmed vägen fram till Kungsgården bör undvikas så att 
den högt belägna anläggningen med utblick ut över dalgången kan upplevas så som tänkt 
var även i vår tid. 
– Det är uppenbart att kunskapen om Alvhems Kungsgårds höga kulturmiljövärden är 
välkända för golfklubben. Både den planerade rivningen av ladugårdsbyggnaderna och den 
föreslagna placeringen av en ny maskinhall strider mot "En långsiktig god förvaltning, där 
kungsgårdarnas speciella värden och egenskaper tas tillvara" samt "att placering och 
utformning av klubbhus och andra lokaliteter görs med hänsyn till kulturlandskapet". 
– RVG anser att en rivning av ladugårdsbyggnaderna skulle medföra en betydlig negativ 
påverkan på kulturmiljön vid Alvhem. 
– RVG anser att det ur antikvarisk synvinkel går att inreda ladugården för golfklubbens 
behov. 
– RVG anser med motivering av ovan nämnda att den föreslagna placeringen av en ny 
maskinhall är direkt olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Avseende ladugårdsbebyggelsen anser 
RVG att en rivning av denna innebär en utarmning av området och föreslår att ladugården 
renoveras varsamt, för att kunna inrymma golfklubbens behov av maskinhallsfunktioner. 
 
Hans Åström påpekar att i beviljandet av bygglov för golfbanan ingår ett remissvar från 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet där det bl. a. anges: "vikten av att övriga 
kulturlandskapselement såsom stenmurar etc. bevaras i så stor utsträckning som möjligt". 
I ansökan till bygglovet för banan har Ale GK angett betr. bebyggelse: "Kungsgården skall 
förändras till centrum för golfklubben, ekonomibyggnaderna ska efter ombyggnad användas 
till olika klubbverksamheter och för klubbens maskinpark". 
 
Ale kommuns miljö- och byggförvaltning har enligt uppgift beviljat bygglov för en maskinhall 
som placeras vid uppfarten till Kungsgården. 
Bygglovet kan vinna laga kraft i början av juni. 
 
Klubbtidningen Kungsdrivens redaktör Ralph Nilsson har meddelat att han p.g.a. ändrade 
arbetsvillkor inte har tid att ägna sig åt tidningen. Detta innebär att Kungsdriven inte ges ut 
tills vidare. 
 
Behovet av att köpa en slåtterbalk till Natur- och Kulturstigen har åter aktualiserats.  
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"För att göra golfvärdskapet än mera effektivt och bekvämare har vi på förslag att införskaffa 
en starterbod med placering i anslutning till infotavlan och bollrännan." 

Medlemskommittén. 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 18 juni 2001 kl. 18.30 
 
Björn Emegård anmärkte på att sekreterarens utdrag ur Regionmuseum Västra Götalands 
yttrande över det kulturhistoriska värdet på ladugården m.m. bör kompletteras med yttrandet 
i sin helhet, eftersom endast utvalda delar presenterats vid tidigare möte. Styrelsen 
beslutade att den aktuella skriften i sin helhet skall bifogas protokollet. 
 
Finansiering av truck och bunkerkratta 
Ett leasingavtal har träffats med FöreningsSparbanken som finansierar 70 % av 362 000 kr 
(253 400 kr). Resterande 30 % (108 600 kr) skall betalas kontant i juni. 
 
Resultatrapport från Perinas Gourmétservice AB: 
Den redovisade årsomsättningen uppgår till 1 118 157 kr. Katarina Hult och Peter Sandqvist 
har begärt omförhandling av hyresbeloppet. 
 
UB har varit i kontakt med Föreningssparbanken för att ge blivande medlemmar ett 
banklånealternativ till att betala medlemsinsatsen och medlemslånet under en period av 6 år.  
FSB var inte intresserad av en sådan konstruktion. 
 
Kostnaden för att ansluta korthålsbanans bevattningssystem till systemet som finns på den 
stora banan beräknas till cirka 5 000 - 10 000 kr. Styrelsen uppdrog till RL att genomföra 
åtgärden.  
 
Byggnation av en ny maskinhall: 
Då det råder oklarheter beträffande kostnaderna för ev. sprängning och bortforsling av 
schaktmassor föreslog styrelsen att Byggnadskommittén gör en markundersökning där 
maskinhallen föreslagits byggas. 
 
Slåtterbalk till Natur- och Kulturstigen: 
Styrelsen beslutade att investera i en slåtterbalk till en kostnad av 40 000 kr inkl. moms. 
 
Personalförstärkning i kansliet: 
Carina Lerebäck skall bistå JEG i kansliet och en halvtidstjänst har tillkommit i receptionen. 
 
Styrelsen beslutade att anskaffa en ny dator till receptionen. 
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Klubbmästarna 2001 - Louise Persson och Niklas Abrahamsson  
 

 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 20 augusti 2001 kl. 18.30 
 
Nytt avtal med Perinas Gourmétservice AB: 
Ett reviderat avtal beträffande hyran har träffats med Perinas Gourmétservice AB. 
Hyresbeloppet skall uppgå till 3 % av restaurangens årsomsättning, minus moms. Lägsta 
hyresbelopp skall dock vara 30 000 kr, plus moms, oberoende av restaurangrörelsens 
omsättning. 
 

Den allmänna uppfattningen är att semiruffarna är för höga. Möjligheten till en lägre klipphöjd 
undersöks. 
 
Renovering av korthålsbanan: 
Styrelsen beslutade ett uppdrag till Bankommittén att bygga om korthålsbanans samtliga 
greener med start 2001-09-01. Kostnaden beräknas till 250 tkr. Styrelsen beslutade att 125 
tkr från 2001 års resultat skall reserveras för ombyggnaden. Resterande kostnad skall tas 
upp i nästa års budget. 
 
Jan Ekberg informerade om att det varit ett inbrott i kiosken vid 9:ans green. Varuautomaten 
slogs sönder. En skrivelse skall skickas till försäkringsbolaget. 
 
 

Styrelsemöte 12 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 18 september 2001 kl. 18.30 
 
Gällande öppettider för receptionen är fram till kl. 14.00 på lördagar och söndagar. Behovet 
att förlänga öppethållandet är mycket litet. 
 
Av de som valts ut till att fungera som golfvärdar under någon helgdag kom endast cirka 60 
% till informationen om vad uppdraget innebär. För att ytterligare utveckla funktionen, skall 
erfarenheter från den gångna säsongen samlas in och utvärderas. 
 
Renovering av Korthålsbanan: 
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Arbetet pågår. Med hjälp av grävmaskin har 5 greener av 10 åtgärdats. Tre greener är 
sådda. Ny dränering är lagd och bevattningssystemet läggs in på det stora systemet.  
Arbetet beräknas kunna avslutas i mitten av oktober. 
 
Byggnation av en ny maskinhall: 
Styrelsen beslutade att Byggnadskommittén i samråd med SS skall lämna ut offertförfrågan 
på en totalentreprenad till minst 3 byggentreprenörer. 
 
Skördearbetet är avslutat på Natur- och Kulturstigen. EU-bidraget uppgår till 6 000 kr. 
Leveransen av den beställda slåtterbalken är försenad.  
 

 
 

Efter golfrundan är det gott att varva ner med en öl på nya verandan. 
 

 

Planeringskonferensen 2001 
Lökebergs Konferenshotell lördag den 29 september 2001 
 

Deltagare Sigvard Sundelid  ordf. 
 Hans Åström   sekr. 
 Ulf Bergdahl  
 Björn Emegård  
 Torgny Allvin  
 Jan Ekberg    
 Robert Löf  
 Stig Larsson   BK 
 Bernt Långö   MEK 
 Lars Eklund   TK 
 Stig Lindgren    
 Kent Johansson  JK/ELIT 
 Lisbet Rönegård  K/ELIT 
 Kerstin Franzén  DK 
 Monica Röring  DK 
 Thomas Lundström  Inbjuden 
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Thomas Lundström presenterade det preliminära resultatet efter avskrivningar till 389 500 kr 
för verksamhetsåret 2001. Soliditeten uppgår till 11,6 %. Målsättningen är att uppnå 20 %. 
Förutsättningarna för att hålla en god ekonomi under kommande år är god. 
 
Ett generellt problem är att för få medlemmar vill ställa upp med ideellt arbete i klubben. Alla 
är medvetna om att det inte går att tvinga någon till ideella insatser, utan allt handlar om 
viljan att ställa upp. För att få ett ökat engagemang beslutades att föreslå årsmötet att 
besluta om att införa en aktivitetsavgift på 200 kr för alla aktiva seniorer exkl. 
hedersmedlemmar. Medlem som ställer upp med en ideell arbetsinsats i styrelse, kommitté, 
golfvärd och andra listade aktiviteter får avgiften återbetald. 
 
Årsavgifter: 
Målsättningen är att behålla samma årsavgifter som under 2001 med undantag av "gula 
kort"-utbildningen som vid inträde under perioden 1/1 – 31/8 skall betalas med 750 kr för nya 
seniormedlemmar och nya juniormedlemmar 16 år och äldre.  
 
Sammanställt budgetförslag 2002: 
Avskrivningarna beräknades till 750 tkr. Efter genomgång och bearbetning visade 
sammanräkningen att resultatet efter avskrivningar blir 99 900 kr. Deltagarna enades om att 
det inte finns någon "luft" i budgeten. 
 
 

Styrelsemöte 13 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, måndagen den 15 oktober 2001 kl. 18.30 
 
Aktuell information om banan: 
Klubben har haft besök av SGF:s bankonsulent, som hade många lovord över banan. Bl. a. 
redovisar han att spelytorna höll mycket god standard med greener av mycket hög klass och 
spelytor i övrigt som uppvisar en jämnhet och finish fullt jämförbar med de bästa i regionen. 
Renovering av Korthålsbanan: Nio greener är sådda och krattade. Greenen till hål 6 kan inte 
åtgärdas för tillfället p.g.a. att det är för blött. Fairways har inte fått några speciella skador. 
Kostnaden beräknas till drygt 200 tkr. 
 
Klubben har fått en offert på en kortapparat för betalning av greenfee. 
 
Varuautomaten i kiosken: 
Styrelsen beslutade att acceptera Länsförsäkringarnas erbjudande om reparation. 

 
 

Styrelsemöte 14 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 13 november 2001 kl. 18.30 
 
Renovering av Korthålsbanan: 
Den sista greenen är sådd. Bevattningen skall kopplas in. 
 
Byggnation av en ny maskinhall:   
Byggnadskommittén arbetar med att begära in delofferter för att sammanställa till en 
totalkostnad. 
 
Kortapparat för betalning av greenfee: 
Det föreslagna avtalet är ett 5-årskontrakt till en kostnad av cirka 20 tkr per år. 
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Styrelsen utsåg Björn Emegård som ansvarig styrelseledamot för IT-verksamheten i klubben. 
 
 

Styrelsemöte 15 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 27 november 2001 kl. 17.30 
 
Genomgång av årsmöteshandlingar. 
 
Byggnation av en ny maskinhall:   
Byggnadskommittén har enligt uppgift fått in 12 delofferter som skall sammanställas och 
presenteras vid det kommande årsmötet. 
 
Juniorerna har framfört ett önskemål om bokningsföreträde på stora banan under 1 timme på 
tisdagars förmiddag. Detta skulle gälla under perioden 15/5 - 15/8. Styrelsen beslutade enligt 
önskemålet.  
 
Ale GK har mottagit ett vandringspris för seger i lag DM Herrar 2001 (Ericsson Junior Tour). 
 
 

Ordinarie årsmöte den 9 december 2001 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  

 
Ordförande Sigvard Sundelid hälsar Hans Johansson välkommen som ordförande vid Ale 
GK:s årsmöte och lämnar ledningen av mötet.  
 
Byggande av maskinhall: Byggnadskommittén har enligt eget förslag begärt in delofferter och 
delentreprenader for att uppföra en ny maskinhall.   
Bernth Arwedahl presenterar vissa smärre ändringar på den planerade maskinhallen och 
redogör för utfallet av deloffertema. Målsättningen har varit att klara bygget inom maximalt 
2,2 milj. kr inkl. moms. Resultatet av de 12 offerterna med fasta priser inkl. byggledning och 
oförutsedda kostnader redovisas till 2,1 milj. kr inkl. moms.  
Beträffande finansieringen av byggnationen redovisar Sigvard Sundelid att kostnaden inte 
finns i budgeten for 2002. Sannolikt kommer inga större kostnader att utfalla under 2002, 
men för att behålla en fortsatt positiv utveckling med målsättningen att få ett positivt resultat 
på 200-250 tkr per år kommer investeringen att påverka kommande budgetar.  
 
Årsmötet beslutar – att ge styrelsen i uppdrag att med de bindande offerterna som underlag 
beställa byggnation av en maskinhall inom den totala maximerade kostnaden av 2 200 000 
kr. inkl moms.  
 
Årsmötet föreslår två kandidater till ordförande:  
Sigvard Sundelid  
Björn Emegård  
 
Sluten omröstning begärs.  
Utfallet efter räkning av röstsedlarna blir följande:  
Sigvard Sundelid  16 röster  
Björn Emegård  87 röster  
Blanka 3 röster  
 
Årsmötet beslutar – att Björn Emegård väljs till klubbens ordförande för tiden intill ordinarie 
årsmöte 2002.  
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Den nyvalde ordföranden Björn Emegård tackar för förtroendet att leda klubbens verksamhet 
och hoppas att det blir ett givande år. Björn uttrycker att han kommer att göra allt för att 
arbetet skall löpa så smidigt som möjligt.  
 
Årsmötet beslutar – att Thomas Klein och IngaLill Ahlberg väljs som ordinarie ledamöter i 
styrelsen för en tid av två (2) år.  
 
Årsmötet beslutar – att Eva Evertsson och Ulf Bergdahl väljs som ordinarie ledamöter i 
styrelsen för en tid av ett (1) år.  
 
Boo Baeckström nyval 2002 suppleant 1  
Anders Larsson  nyval  2002  suppleant 2  
 
Den avgående ordföranden Sigvard Sundelid uttrycker sin tillfredsställelse över att ha fått 
vara med och arbeta för klubben under en aktiv och inspirerande period. ”Klubben står nu väl 
rustad inför framtiden, och jag vill gärna också tillönska den nya ordföranden och den nya 
styrelsen lycka till i ert arbete.”  
 
Årsmötet beslutar att utse Hans Åström till hedersmedlem i Ale Golfklubb.  
 
 

2002 
 

 
 

Den nya styrelsen. Från vänster; Anders Larsson, Boo Baeckström, Eva Evertsson, 
Björn Emegård, IngaliII Ahlberg, Thomas Klein och Ulf Bergdahl . 

 
Styrelsens funktioner Björn Emegård ordf. 
  Ingalill Ahlberg sekr. 
  Ewa Evertsson  
  Ulf Bergdahl   
  Thomas Klein  
  Boo Baeckström suppl. 
  Anders Larsson suppl. 
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Styrelsemöte 1, Konstituerande styrelsemöte. 
Plats: Medborgarhuset, Alafors, efter årsmötet 9 december 2001 
 

 
Extra styrelsemöte (2) 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 12 december 2001 
 
Klubbens likviditet mycket svag. Löner kan inte utbetalas i december. 
Styrelsen beslutade att begära att checkkrediten som Ale GK har hos FöreningsSparbanken 
omedelbart utökas till 2,0 Mkr (2 000 000), samt att som säkerhet för krediten erbjuda 
företagsinteckning. Björn Emegård kontaktar omedelbart banken för att säkra utbetalning av 
löner före jul. 
 

 

 
Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 8 januari 2002 kl. 18.30 
 
Ledningsgruppen: 
Då rutinen med ledningsgruppen har fungerat mycket tillfredsställande, kommer denna att 
fortsätta som tidigare. BEM gick igenom syftet med ledningsgruppen. Pro – intendent – 
greenkeeper – restaurang har möte en timme varje vecka för samordning och information. 

 

Thomas Lundström tog upp ett gammalt förslag, om att ev. bilda ett driftbolag. Mötet 
diskuterade detta och beslutade att ta fram underlag under innevarande år. Thomas Klein 
ansvarar för framtagandet av materialet. 
 
Byggnation av en ny maskinhall: 
Styrelsen diskuterade offerten angående byggnadsansvar från Bernt Arwedahl. Offerten 
godkändes under förutsättning att klubben anställer BA som byggansvarig. Anställningen 
gäller en löpande timkostnad på 200 kr. Enligt offerten till en beräknad totalkostnad av 50 tkr.  
 
Efter påtalanden om att Elit och Juniorkommittén beviljat utvalda elitjuniorer träningskort på 
gym på klubbens bekostnad, ansåg styrelsen att detta inte är förenligt med föreningens 
policy. Styrelsen beslöt att rekommendera Elit- och juniorkommittén att begränsa av klubben 
finansierad träning till att omfatta endast av klubben tillhandahållen verksamhet. 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 19 februari 2002 kl. 18.30 
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Efter diskussion om investeringar av maskiner, beslöt styrelsen, att årets kommande 
investeringar skall göras med leasing, då detta är det lönsammaste för klubben just nu. 
 
Björn Emegård meddelade att IT-kommittén är fastställd. Göran Nilsson, Tomas Nilsson och 
Jan Ekberg kommer att ansvara för denna kommitté.  
 
Björn Emegård meddelade att avtalet med vår pro inte har blivit åtföljt. Vi kommer att bjuda in 
Henning Lundström och göra en ny förhandling. 
 
Bolagisering: Thomas Klein tar kontakt med förbundet för vidare utredning. 
 
Rober Löf informerade om banan och meddelade bl.a. att greenerna ser bra ut. RL hade 
också önskemål om att anställa en mekaniker. Denne kommer även att arbeta med andra 
uppgifter, såsom banarbete m.m.  
 
Ove Dafgård blir vår nye miljöansvarige. 
 
Boo Baeckström ansåg att klubben skulle ansöka om EU-bidrag när det gäller utbildningar, 
och han fick i uppdrag att utreda detta närmare. 
 
 

 
 

 
 

Inspektion på platsen för nya maskinhallen. 

136



 
 
 

Vår bana har under säsongen inventerats och utvärderats av en av våra mest kända 
golfbanearkitekter Tommy Nordström, vilket resulterade i ett antal förslag till förändringar.  

Mitt i bilden gamla ladan, byggd 1917. 
 
 
 

 
 

Bygget av nya maskinhallen är igång.  
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Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 19 mars 2002 kl. 18.30 
 
Info från Naturkommittén: Ove Dafgård inledde med att informera om, att Rolf Frössling, 
Bengt Stapelberg och han själv ingår i Naturkommittén. Västskog har varit och avverkat en 
del skog. Han kunde inte säga hur mycket det skulle inbringa i pengar. Återkommer om 
detta. För övrigt har man ansökt om EU-bidrag till slåtterängarna. Det rör sig omkring 5-6 000 
kr. Man har satt upp en del fågelholkar lite var stans på området.  
 
 Rober Löf informerade om, att på hål 2 och 4 har man gjort dräneringar, då dessa har haft 
översvämningar. En provisorisk körväg via nedre parkeringen vid nybygget kommer att 
anläggas. På Rober Löfs tidigare önskemål om att anställa en mekaniker (Håkan Claesson), 
så har Björn Emegård intervjuat och erbjudit den ev. nye mekanikern.  
 
Medlemskommittén är tyvärr vakant. 
 
Björn Emegård informerade om mötet med Henning Lundström. Hans avtal med klubben är 
uppsagt med anledning av ej uppfyllda krav.  
 
Nödinge GK har varit i kontakt med Björn Emegård och meddelat att de är intresserade av 
att skriva samarbetsavtal med oss. Dessutom ett utbildningsavtal.  
 
Personal i administrationen: Då Jan Ekberg ensam bär huvudansvaret för hela det 
administrativa arbetet, behöver han backup. 
 
 
 

 
 
 
 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 23 april 2002 kl. 18.30 
 
Bolagisering/Driftbolag: 
Thomas Klein och Björn Emegård fick i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys alternativt 
färdigt förslag till Planeringskonferensen i september. BEM föreslås informera lite om 
ovanstående i nästa nummer av Kungsdriven. 
 
Utredning av försäljningsbar tomtmark på banans område: 
Björn Emegård efterhörde om ovanstående var något att ta fasta på. Styrelsen diskuterade 
olika förslag till att sälja tomter, antingen till privatpersoner eller byggfirmor, för exploatering. 
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Styrelsen uppdrog åt Byggnadskommittén att utreda detsamma. 
 
Byggnation – Maskinhallen – Lägesrapport: 
Bernt Arwedahl informerade om det löpande arbetet med maskinhallen. Då man började 
schakta upptäcktes det berg i ena hörnet där maskinhallen skall stå. Detta medför inte några 
större fördyringar, utan man håller sig inom ramen för budgeten. Även fin matjord för ca 32 
000 kr finns att tillgå (behållas eller säljas). Vecka 19 beräknas plattan vara gjuten. Vecka 20 
skall Llentab komma och sista veckan i juni skall själva stålställningen vara uppe. C:a 2 
veckor därefter, kommer denna ställning att kläs med trä, röd med vita knutar. Om allt går 
efter beräkningar kommer hela bygget att stå klart i mitten av augusti. 
 
Inga-Lill Ahlberg informerade från Alemässan i Nödinge Gymnasium. Ale GK, Surte Hotell 
och Ahlafors Bryggerier hade en monter tillsammans. Responsen från allmänheten var god. 
Enligt spörsmål hade Marknadsavdelningen haft framgång vad gäller nya sponsorer. 
 
 

 
 

 

Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 22 maj 2002 kl. 18.30 
 
Restaurangen: 
Peter och Katarina har sagt upp avtalet med klubben. En skriftlig uppsägning har inkommit till 
styrelsen idag. Enligt krögarna är detta pga. av familjeskäl. De kommer att arbeta fram till 
årsskiftet. Peter kommer även att vara behjälplig med rekrytering av ny krögare. 
 
Enligt Björn Emegård har maskinhallen anlänt. Hittills håller ekonomi- och tidsplan. 
 
Byggnadskreditiv – Styrelsen beslöt att lånet hos Föreningssparbanken, för maskinhallen, 
skulle uppgå till 2 miljoner. 
 
Då startboden har anlänt, föreslog Björn Emegård, att vi skulle anlita några ”gubbar” till att 
montera upp boden. Den har kommit i sektioner, så Björn Emegård trodde inte det skulle ta 
så lång tid. Ulf Bergdahl fick i uppdrag att samordna det hela. 
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Ny starterbod på plats. 
 Björn, Kjell, Lennart, Bernt och Ulf har jobbat med monteringen.  

Det lilla huset skall vara ett tillhåll för golfvärdar och tävlingsledare. Huset har det fashionabla 
namnet "Lusthuset Mona". Nu återstår målning av huset, rött med vita fönster. Starterboden 

pryder sin plats och höjer banans status.  
 

 
 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 19 juni 2002 kl. 18.30 
 
Björn Hulte från Gräppås GK var inbjuden att informera utifrån deras vision, om att ” utveckla 
en golfklubb med stark framtidstro, klubbkänsla, spelglädje och kunnande som ledord”. Detta 
var ett mycket intressant föredrag som bl.a. innehöll förslag till anställningsavtal med Pro.  
 
Med anledning av det stundande lånet för maskinhallen, beslöt styrelsen att lånet på 2 milj. 
kr. skall upptas så snart nödvändigt för att upprätthålla klubbens likviditet. Styrelsen beslöt 
också att lånet tills vidare skall vara rörligt. 
 
Björn Emegård informerade med anledning av flyttningen av green på hål 4, att tidigare 
beslut skall annulleras, då marken är gammal slåtteräng, och inte får röras. Efter 
diskussioner om att eventuellt ändra 3:ans hål, kommer Björn Emegård att ta kontakt med 
ägaren till marken mellan hål 2 och hål 3, och diskutera om denne är intresserad av en 
eventuell försäljning. 
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Efter diskussion om bollrännans vara eller icke vara, med peggar, beslöt styrelsen att återgå 
till skriftlig bollränna fr.o.m. 1/7 2002. Anmälan görs till kansliet under öppettiden och efter 
det läggs listan ut vid kortterminalen. 
 
 

 
 

Klubbmästarna 2002 
                                         Niklas Abrahamsson och Eva Frövén  
 

 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 7 augusti 2002 kl. 18.15 
 
Intervju av nya krögare: 
Nuvarande krögaren Peter informerade om de personer som han har rekommenderat som 
alternativ till ny krögare. Dessa personer fick berätta om sig själva och vad de har för 
bakgrund, erfarenheter och framtidsmål. Det var två mycket trevliga och positiva intervjuer 
med de sökande. Styrelsen kommer att lämna besked till de sökande efter nästa 
styrelsemöte som är den 28 augusti. 
 
Styrelsen beslöt, efter det att nuvarande pro-avtal upphör, att en anställning av en instruktör 
skulle ekonomiskt gynna klubben bäst. Styrelsen beslöt att annonsera efter en instruktör. 
Björn Emegård fick i uppdrag att informera pro om beslutet. 
 
Björn Emegård informerade med anledning av diskussioner om att eventuellt ändra 3:ans 
hål. Björn Emegård har varit i kontakt med ägaren (Bertil Hansson) till marken mellan hål 2 
och hål 3, och frågat om denne är intresserad av en eventuell försäljning. Efter möte med 
nämnda herre, förstod Björn Emegård med all nödvändig tydlighet att detta inte var aktuellt. 
Någon försäljning är inte att vänta just nu. Klubben ger inte upp hoppet att förvärva nämnda 
mark vid senare tillfälle. 
 
Jan Ekberg informerade om att en fest i Medborgarhuset, Ledet, Nol kommer att ske den 12 
oktober. Han hade på förslag, att klubben skulle subventionera en del av denna fest. 
Styrelsen ansåg att detta var OK. 
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Styrelsemöte 10 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 28 augusti 2002 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslöt att inrätta en ”lägerfond” för juniorerna med anledning av deras entusiasm 
att sälja Bingolotter. 
 
Byggnation – Maskinhallen – Lägesrapport: 
Björn Emegård informerade att bygget flyter på som planerat. Även ekonomiskt håller man 
sig inom ramen.   
 
Boo Baeckström informerade om att han talat med Rolf Frössling, då denne på egen 
begäran, anser att ett nät eller annat skydd, bör sättas upp vid hans hus. Jan Ekberg fick i 
uppdrag att titta på olika alternativ till detta. 
 
Då flera av styrelsens medlemmar anser att vägen upp till klubbhuset är för dålig, fick 
Byggkommittén och Bankommittén, i uppdrag att ta reda på vad kostnaderna skulle bli för 
asfaltering av väg och parkeringsplats. 
 
Med anledning av åtgärder för att bygga bort vissa riskfaktorer på en del hål, föreslog Jan 
Ekberg att klubben skulle anlita en banarkitekt. Jan Ekberg fick i uppdrag ta fram uppgifter 
om detta.  
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Styrelsemöte 11 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 18 september 2002 kl. 18.30 
 
Förfrågan om markköp har inkommit till klubben. Styrelsen ställer sig positiv till försäljning av 
tomter. Detta kommer att diskuteras vidare vid senare tillfälle. 
 
Då förslag att anlita en banarkitekt, har uppkommit vid ett tidigare styrelsemöte, har styrelsen 
beslutat att anlita en dylik. 
 
Styrelsen tog ett beslut om att ladan skall rivas så snart som möjligt. 
 
Styrelsen beslutade att marken intill övre parkeringen som ligger åt R Frösslings håll skall 
gälla som husvagnsparkering. Bankommittén fick i uppdrag att anordna eluttag till detta. 
 
Ett avtal med de nya krögarna är upprättat: Bo-Peter "Rukas” Hallor och hans kollega Martin 
Sjögren. 
 
Då Bernt Arwedahl kommit med förslag om att deponera ladans eternitplattor i källaren på 
hål 9, har styrelsen kommit fram till att Björn Emegård får i uppdrag att bjuda in Miljö- och 
Byggnadsnämndens representanter för att de skall kunna ta sig en titt på nämnda källare 
innan beslut fattas.  

 
Planeringskonferensen 2002 

Plats och tid: Lökebergs Konferenshotell lördag den 28 september 2002 
 

Deltagare Björn Emegård Ordf. 
 Inga-Lill Ahlberg Sekr. 
 Ulf Bergdahl Styrelsen  
 Eva Evertsson Styrelsen 
 Thomas Klein Styrelsen 
 Boo Baeckström Styrelsen 
 Anders Larsson Styrelsen 
 Jan Ekberg Intendent   
 Robert Löf Bankommittén 
 Stig Larsson Bankommittén 
 Lars Kopp Tävlingskommittén 
 Kent Johansson Junior- och Elitkommittén 
 Lisbet Rönegård Junior- och Elitkommittén 
 Monica Röring Damkommittén 
 Laila Carlsson Damkommittén 
 Thomas Lundström Bokhållare, inbjuden 

 
Bolagisering: 
Planer på en bolagisering har diskuterats. Koncept på ett driftbolag kommer att tas fram till  
årsmötet. 
 
Asfaltering av väg och parkering är under utredning. Morgan Wester från Vägverket har 
inspekterat väg och parkering och inkommer inom snart med en kostnadsanalys.  
 
Banan skall även i fortsättningen hålla en jämn och god kvalitet. Successivt skall banan 
göras mer speltekniskt krävande. Klubben kommer att engagera banarkitekt Tommy 
Nordström, för att han skall kunna utvärdera och ge förslag till förbättringar. 
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Med anledning av, att avtalet med nuvarande pro utgår den 1 april 2003, har styrelsen tagit 
ett beslut att anställa en instruktör. Annons har funnits i PGA, Golf.se och på vår hemsida. 
Enligt alla kalkyler m.m. som tagits fram, kommer kostnaderna att reduceras med 40-50%. 
Nuvarande pro Henning Lundström är uppmanad att söka tjänsten.   
 
Årsavgifterna föreslås bli oförändrade från 2002. SGF har ingått ett avtal med VM-Data när 
det gäller ny teknik som alla klubbar framgent skall kunna ta del av. Med anledning av detta 
har alla medlemmar i hela Sverige blivit betalningsskyldiga. För år 2003 uppgår denna avgift 
till 56 kr per medlem. Ale GK Styrelsen har beslutat att klubben betalar denna avgift för 2003. 
 
Avskrivningar: Maskiner avskrivs med 20 %, byggnader med 4 % och datorer med 33 %.  
  
Styrelsens förslag till medlemslån och avgifter för 2003: 
Sammanfattningsvis blir medlemslån, medlemsinsatser, årsavgifter oförändrade.  
 

 
 

Styrelsen beslutar 2002 att flytta infartsvägen norrut, innan ev. asfaltering sker. 
 
 

Styrelsemöte 12 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 23 oktober 2002 kl. 18.30 
 
Rapport från banan: 
Jan Ekberg informerade om att banarkitekt Tommy Nordström, har varit och tagit en rundtur 
på banan. Han kommer att spela banan vecka 44.  Styrelsen diskuterade de olika idéerna 
som Tommy Nordström hade på banan vid detta första möte. Tommy Nordström kommer att 
redovisa ett utförligare förslag vid senare tillfälle. 

 
Omläggning av vägen vid 1:ans green: 
Med anledning av förberedelser för asfaltering av vägen, kommer omläggningen att bli ett 
bra alternativ. Det blir bättre för 1:ans green att komma längre ifrån bilar m.m., och 
maskinhallens personal får större utrymme framför hallen. En preliminär kostnadskalkyl 
beräknades till 150 tkr. Med arbetsinsatser från banpersonalen, bör projektet att hålla sig 
under den prel. kalkylen. Styrelsen beslutade att vägarbetet skall påbörjas omgående. 
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Policy – elitsatsning: 
Då denna fråga uppkom på Planeringskonferensen, har Björn Emegård tagit fram ett förslag 
till avtal mellan Ale GK och golfspelaren. En kopia på Thomas Klein och Boo Baeckströms 
förslag till policy delades även ut. Styrelsens bedömning av de två förslagen är, att Björn 
Emegårds förslag var det bättre. Förslaget remitteras till Elitkommittén som i sin tur lämnar 
svar och synpunkter till styrelsens möte den 20 november. Policyfrågan kommer vidare att 
behandlas av ledamöterna i styrelsen. 
 
 
Byggnation av den nya maskinhallen – Lägesrapport: 
Bernt Arwedahl informerade om att hallen nu står klar. Personalen håller på att flytta in och 
att endast en del småsaker är på gång att fixas. Kostnaderna, enligt kalkylerna, håller till 
dags dato. Bernt Arwedahl informerade även om ladans eternittak. Flera alternativ är på 
förslag för deponering av eternitplattorna. Bernt Arwedahl väntar besked från 
Arbetarskyddsstyrelsen och Miljöansvariga om deponeringen. Så snart detta är klart, 
kommer rivning av ladan att ske. 
 
Håkan Claesson slutar sin anställning som banarbetare sista oktober 2002. Istället har vi fått 
en lönebidragskille, Veijo Leppinen. Han har provanställning på 6 månader från 1 oktober.  
 
 

Styrelsemöte 13 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 20 november 2002 kl. 18.30 
 
Med anledning av uppförandet av den nya maskinhallen och tidigare ombyggnad av 
Kungsgården kommer klubben att anlita en av bankens värderingsmän för uppläggning av ny 
värderingsplan.  
 
Efter att GGF har utsett Rikard Karlberg till årets golfare i distriktet, beslöt styrelsen, att 
klubben skall premiera Rikard med ett stipendium på 5 000 kr, som han i samråd med 
Elitkommittén kommer att använda på lämpligt sätt. 
 
Rivning av ladan 
Efter rivning och nedmontering av ladans eternitplattor, är enda alternativet att transportera 
dessa plattor till tippen i Bohus.  
 
En mötesinbjudan har inkommit till klubben med anledning av installation av bredband ADSL 
i Alvhem. Styrelsen skickar IT-kommittén för att närvara och ta del av info. 
 
En motion från medlem har inkommit, med önskemål om längre flaggstänger på hål 7 och 
15. Denna motion hänvisas till Bankommittén för vidare utredning. 
 
 

Styrelsemöte 14 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 4 december 2002 kl. 17.00 
 
Jan Ekberg informerade, att sommargreenerna nu är stängda för vintern, och att vår 
greenkeeper Robert har åkt på en välbehövlig semester till England. 
 
Samarbetsavtal, Nödinge GK: 
Styrelsen var enig om att det nuvarande samarbetsavtalet skall förnyas för år 2003. 
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Jan Ekberg informerade om att möjlighet finns för klubben att köpa in ett antal begagnade 
vagnskåp till ett värde av 200 kr st. Styrelsen beslutade att köpa in skåpen.  
 
 

  
Årets sista tävling, årets prestigematch H45 mot H55 i RALER-CUP avgjordes i helgen 19-20 

oktober. Totalt vann H55 (t.v.) med 12½ mot H45:s (t.h.) 7½ segrar.  
 
 

Ordinarie årsmöte den 15 december 2002 kl. 13.00 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen 

 
Hans Johansson från GGF väljs till ordförande för mötet. 
 
 En liten men tapper skara hade samlats i Medborgarhuset. Årsmötet blev en 
lugn tillställning utan några längre diskussioner. På den kallelse som var utsänd såg det inte 
ut att vara några större beslut som skulle fattas. Men där fanns två stora frågor att besluta 
om, beslut som påverkar klubbens verksamhet ett antal år framöver, nämligen bolagisering 
och byggandet av café 9½ med toaletter.  
 

Thomas Klein redogör, samt visar på overhead, vad en bolagisering innebär:  
Att på lång sikt förbättra Ale GK: s ekonomiska möjligheter att utveckla och bevara klubbens 
höga kvalitativa nivå. Idag har ca 150 klubbar i Sverige bildat driftbolag. Ale Golfklubb som 
ideell förening kommer att kvarstå, driften kommer att skötas via bolaget. Samtliga aktier i 
bolaget kommer att ägas av Ale Golfklubb. Bolagiseringen kommer inte att påverka den 
enskilde medlemmen. Efter diskussion framkom nedanstående förslag till beslut. 
 
Angående bolagiseringen så hade det varit önskvärt med mera information till medlemmarna 
före beslut. Nu hastade beslutet eftersom det bara var några veckor kvar på det gamla året 
och vi får göra avdrag för momsen 3 år retroaktivt. Beslutet blev att vi skall omvandla driften 
till ett AB. 
 
Årsmötet beslutar:  
Att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en bolagisering fr.o.m. 1/1 2003.  
 
Ordföranden Björn Emegård informerar, att klubben har anlitat banarkitekt Tommy 
Nordström och att denne har kommit med förslag till ny bansträckning. Förslaget visas på 
overhead (finns även på anslagstavlan i klubbhuset). Med anledning av denna nya 
bansträckning, kommer byggandet av café 9½ och toaletter att inbegripas i det hela. 
 
Årsmötet beslutar  
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– att återremittera ärendet till styrelsen, som i sin tur bildar en arbetsgrupp för att utreda det 
hela och därefter informera medlemmarna. 
 
Målsättningen under 2003 är bl.a. att bygga om drivingrangen samt utföra flyttning av vägen, 
som går alltför nära 1:ans green och maskinhallen.  
 
"Är Nödinge GK något hot mot Ale GK."  Mötesordföranden Hans Johansson svarar att han 
inte ser något hot. Ordföranden Björn Emegård informerar, att nuvarande samarbetsavtal 
mellan Nödinge GK och Ale GK vid har förlängts ytterligare ett år.  

 

Årsmötet beslutar 
– att Björn Emegård väljs till klubbens ordförande för tiden intill ordinarie årsmöte 2003. 
 
Årsmötet beslutar 
– att Boo Baeckström och Annette Lorné väljs som ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid 
av två (2) år. 
 
Årsmötet beslutar 
– att Thomas Klein och Inga-Lill Ahlberg väljs som ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid 
av ett (1) år. 
 
Årsmötet beslutar 
– att Anders Larsson och Eva Evertsson väljs som suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) 
år. 
 
Inga motioner har inlämnats.  
 
Ordföranden Björn Emegård meddelar, att ett samarbete mellan Västergötlands Golfförbund 
och Ale GK är på gång. Det innebär att Ale GK: s medlemmar kan spela på alla VGF: s 
golfbanor till en reducerad greenfee. Styrelsen kommer att få besked efter VGF: s årsmöte 
den 15 mars. (Beslutet blev tyvärr negativt. VGF ville inte ha greenfeeavtal med klubbar 
utanför VGF) 
 
Styrelsen har beslutat att premiera junior Rikard Karlberg med ett stipendium på 5 000 kr 
bl.a. med anledning av att han har av GGF utsetts till Årets Göteborgsgolfare 2002. 
 

 
 

Björn Emegård överräcker ett stipendium från Ale GK till Rikard Karlberg.  
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2003 
 

 
 Nya styrelsens funktioner:   
 Björn Emegård ordförande  omval ordförande 
 Boo Baeckström Nyval 
 Annette Lorné Nyval 
 Inga-Lill Ahlberg Omval 
 Thomas Klein Omval 
 Anders Larsson Omval  suppleant 1 
 Eva Evertsson Nyval     suppleant 2 
 

 

 
 

Styrelsen 2003. Från vänster; Thomas Klein, IngaliII Ahlberg, Björn Emegård, Annette 
Lorné, Boo Baeckström och Eva Evertsson.  

 
Styrelsemöte 1, Konstituerande styrelsemöte 
Plats: Medborgarhuset, Alafors, efter årsmötet 2002 
 
 

Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 8 januari 2003 kl. 18.30 

 
Bolagiseringen: 
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Registreringen av bolaget gjordes 2002-12-27. Samtliga handlingar är nu påskrivna och 
inskickade till berörda myndigheter. Det nya bolaget kommer att heta Ale Golf AB och dess 
styrelse är detsamma som för Ale Golfklubb. 

 
Avtal, instruktör: 
Anställningsavtalet (mellan Ale Golfklubb och pro Henning Lundström) genomgicks av 
styrelsens medlemmar och med vissa justeringar godkändes det hela. Avtalet kommer att 
gälla fr.o.m. 2003-03-01 
 
Arbetsgrupp, ny bansträckning: 
Med anledning av ombyggnad av banan, föreslogs att en projektgrupp och en referensgrupp 
skulle upprättas. 
 
 

 
 

En leende Ingemar Johansson. Årets första tävling gick av stapeln den 26 april. Det var 
Spring Cup, som är en uppstartstävling för deltagarna i Schülers Matchspel. Detta var 3:e 

året som denna spännande matchcup avgjordes och tidigare inteckningar på 
vandringspokalen har Björn Arwedahl och Sören Sörensen. Vi gratulerar Ingemar 

Johansson till segern. 
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Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 19 februari 2003 kl. 18.30 
 
Med anledning av yrkande från IT-kommittén om att lägga upp styrelseprotokollen på vår 
hemsida, beslöt styrelsen efter diskussion, att protokollen inte skall läggas ut på hemsidan. 
 
Styrelsen beslöt, att låta Tävlingskommittén på prov under 2003, genomföra öppna tävlingar 
med reducerad startavgift, detta för att uppnå bästa möjliga ekonomiska och sportsliga 
förutsättningar för tävlingsverksamheten. 
 
 Björn Emegård informerade att arbetet med nedmontering av eternitplattorna på ladans tak 
är i stort sett klart. Rivning av ladan sker så snart som möjligt. 
 
 

 
 
 

 
Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 26 mars 2003 kl. 18.30 
 
Klubbens planer på att bygga om banan, har gjort att byggandet av café 9 1/2 avstannat tills 
vidare. Stig Larsson informerade, att han från Skanska, har fixat en "byssja"– som tidigare 
har använts som utställningslokal. Enligt Stig Larsson får vi använda denna på obestämd tid 
och kostnadsfritt.  
 
Västra Götalands Golfförbund har nu haft sitt årsmöte och där har man sagt nej till ett 
greenfee-samarbete. Utbytet för deras medlemmar skulle inte bli så stort som för Ale. Man 
föreslog Ale, ta kontakt med enskilda golfklubbar inom distriktet. 
Styrelsen antog förslaget om att kontakt tas med följande klubbar: Trollhättan, Onsjö, 
Lyckorna, Ekarna och Tjörn för ett eventuellt greenfee-samarbete. 
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Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 23 april 2003 kl. 18.30 
 
Styrelsen tog ett enhälligt beslut att ge sitt godkännande till, att bankommittén får utföra 
nödvändiga trädfällningar för utvärdering av nya tee:s på hål 3 och 4. 
 
Styrelsen beslutade att en husvagnsavgift på 50 kr/dygn skall gälla på husvagnsparkeringen 
under 2003. 
 
Styrelsen beslöt, efter det att Annette Lorné efterhörde om tidsbegränsning av 
greenfeecheckar, att inga ändringar skulle ske i nuvarande system. 
 
Robert Löf fick i uppdrag att ta kontakt med en trädgårdsentreprenör, för förslag till plantering 
runt den nya parkeringen. 
 
Björn Emegård och Robert Löf ser över hänvisningsskyltarnas nya placering. 
 

 
 

Rikard Karlberg fick 2003 ta emot ett konstverk för bästa ranking i åldersklassen 16-17 
åringar. (Nämnas kan att Rikard är endast 16 år). Därefter fick han ett stipendium av Annika 

Sörenstam, att besöka henne i Arizona, mars nästa år, samt att följa Annika på en av 
hennes tävlingar. 

 
 

151



Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 21 maj 2003 kl. 18.30 
 
Greenfee-samarbete: 
Björn Emegård har kontaktat flera golfklubbar i närområdet. Han informerade om att Tjörn, 
Trollhättan och Lysegårdens golfklubbar är positiva till ett greenfee-samarbete.  
 
Planteringsförslag: 
Växtförslag till området runt den nya parkeringen har inkommit från firma Trädgård och 
Markmiljö. I offerten på 40 000 kr ingår både träd och växter samt plantering. Styrelsen 
godkände och antog enhälligt offerten.  
 
Styrelsen beslutade att alla inköp som ligger utanför budget, och som överstiger 15 000 kr, 
först skall godkännas av styrelsen. 
 
Styrelsen diskuterade och beslöt att ge Byggnadskommittén i uppdrag att börja skissa på 
förslag till byggandet av nya omklädningsrum och toaletter.  

 
 
Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 18 juni 2003 kl. 18.30 
 
För närvarande har klubben en kö på ca 100 personer, varav 10 medlemmar från 
Korthålsbanan kommer att beredas plats på stora banan inom kort. 
 
Naturkommittén: 
Owe Dafgård informerade om kommittén och dess arbete. Hittills i år har kommittén lagt ner 
över 100 arbetstimmar. Alla är överens om att kommittén gör ett fantastiskt arbete i det tysta.  
Miljöpolicyfrågan diskuterades med anledning av, att GGF eftersträvar en miljöcertifiering av 
samtliga golfklubbar i distriktet. Styrelsen anser, att detta är viktigt att åtgärda, och att en 
miljöplan skall upprättas. 
 
Styrelsen beslöt att ge Byggnadskommittén i uppdrag, att ta fram kostnadsförslag, för 
utbyggnad av drivingrangen, med sex (inbyggda) utslagsplatser och överbyggnad för 
bollmaskinen. 
 
 

Styrelsemöte 8 
 Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 7 augusti 2003 kl. 18.30 
 
För närvarande har klubben en kö på ca två år.  25 vardagsmedlemmar från Korthålsbanan 
kommer att beredas plats på stora banan inom kort. 
 
Arbetsgrupp Utveckling av banan:  
Thomas Klein informerade, att arbetsgruppen och referensgruppen kommer att ha ett 
gemensamt möte måndagen den 25 augusti. Förhoppningsvis kommer TK att ha med sig ett 
förslag till prioriteringen av bananarbetet till styrelsen den 28 augusti. TK informerade även, 
att man har dubbelcheckat budgeteringen och kommit fram till samma resultat som tidigare. 
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KM 2003 
1. Rikard Karlberg 2. Jonas Andersson 3. Niklas Abrahamsson  

 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 28 augusti 2003 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslöt, efter rekommendationer från revisorerna, att all personal skall anställas av 
Ale Golf AB, med undantag för våra instruktörer och personal med lönegaranti. 
 
Medlemsstatistik: 
Kön för att bli medlem är fortfarande ca två år.  Medlemmar från korthålsbanan kommer att 
beredas plats först. 
 
Björn Emegård informerade att golfklubben nu har tecknat ett skriftligt greenfeeavtal med 
Tjörns, Lysegårdens och Trollhättans golfklubbar. Avtalet innebär en greenfeekostnad på 
180 kr per senior och 90 kr för junior och löper tills vidare, eller tills omförhandling begärs. 
Avtalet gäller endast vardagar. 
 
Styrelsen beslöt att Robert Löf skall beredas plats för en 7-8 veckors utbildning ”Högre 
greenkeeper”. Utbildningen kommer att påbörjas nov 2003 och avslutas våren 2005. 
 
 

Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 18 september 2003 kl. 18.30 
 
Start av arbetet med banan kan ej ske förrän kontakt tagits med kommunen och 
länsantikvarien, då det gäller ombyggnad av hål 1 och 15.  Avsedd flyttning av hål 15:s green 
och hål 1:s tee, kan medföra att närheten till fornminnen förhindrar detta.. 
 
Förberedelser inför planeringskonferensen. Inga beslut. 
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2003-09-26. Styrelsen diskuterar nya klubbhusets utformning enligt skissen nedan. Fr. v. från 
styrelsen Thomas Klein, Eva Evertsson, Anders Larsson, intendent Jan Ekberg och 

byggnadskommitténs ordförande Bernt Arwedahl. 
 

 
 
 

 
 

Så här såg det ut 1993 innan klubbhuset byggdes. Brunnen vid flaggstången 
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'För fjärde året i rad avgjordes det prestigeladdade RALER CUP i mitten av oktober 2003. 

H45:orna hade utlovat revansch for två års raka nederlag mot de garvade H55:orna. Av det 
blev intet, de 'goa gubbarna" i H55 segrade förkrossande; sju segrar och två oavgjorda 

matcher. Pokalen stannar ytterligare ett år hos H55. Ett stort GRATTIS! 
 

 

Planeringskonferensen 2003 
Plats och tid: Lökebergs Konferenshotell lördag den 27 september 2003 

 
Deltagare Björn Emegård Ordf. 
 Inga-Lill Ahlberg Sekr. 
 Eva Evertsson Styrelsen 
 Thomas Klein Styrelsen 
 Annette Lorné Styrelsen 
 Anders Larsson Styrelsen 
 Jan Ekberg Intendent   
 Thomas Lundström Bokhållare 
 Robert Löf Bankommittén 
 Stig Larsson      ” 
 Monica Röring Damkommittén 
 Margit Andersson      ” 
 Bernt Källgren Marknadskommittén 
 Henning Lundström Instruktör 
 Stig Lindgren Seniorkommittén 
 Bernt Långö Redaktionskommittén 
 Derek Reason Medlemskommittén 
 Åke Wall Tävlingskommittén 
 Göran Nilsson      ” 
 Kent Johansson Junior- och Elitkommittén 
 Lisbet Rönegård      ” 

 
Presentation av 2003 års förväntade ekonomiska resultat: 
Thomas Lundström presenterade det preliminära resultatet efter avskrivningar till 775 964 kr 
och nettoresultatet till 136 624 kr. 
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Förutsättningen att hålla en god ekonomi under kommande år är god. Fortsättningsvis bör 
resultatet ligga kvar på 3 %, i storleksordningen 240-250 000 kr. 
 
 
Kommittéerna föreslås bli oförändrade med undantag för: 
 
Bankommittén som kommer att underställas Ale Golf AB.  
Junior- och Elitkommittén kommer att separeras till två kommittéer och ansvara var för sig.  
Detta diskuterades redan förra året, men kommer att genomföras år 2004. 
Medlemskommittén som tidigare har varit vakant, startades upp under senare delen av år  
2003.  
 
Oförändrade öppettider för receptionen är fram till kl. 16.00 på lördagar och söndagar.  

 
Golfvärdar: 
Verksamheten kommer att återupptas och vidareutvecklas av Medlemskommittén 
 
 
Banan och dess utveckling: 
Arbets- och referensgruppen har tagit fram ett färdigt förslag som kommer att läggas fram till 
årsmötet. Banan kommer successivt att byggas om enligt arbets- och referensgruppens 
förslag. Prioriteringen för 2004 ligger på hål 1, 2, 3 och 4. Någon tidplan är inte fastlagd 
ännu. 
 
Årsavgifterna föreslås bli 3 625 kr (875 klubbavgift + 2 750 kr spelavgift) från 2004. Alla 
rabatter tas bort. 
 
Aktivitetsavgiften föreslås bli oförändrad för 2004.  
Medlem som aktivt ställer upp med en ideell arbetsinsats i styrelse, kommitté, golfvärd och 
andra listade aktiviteter får sin aktivitetsavgift återbetald under innevarande verksamhetsår.  
 
Greenfeeavgifter: 
Greenfee föreslås bli 270 kr vardagar och 320 kr på lör-sön och helgdagar. Korthålsbanans 
greenfee föreslås bli oförändrad.  
 
Medlemsinsats och medlemslån: 
Medlemsinsatserna och medlemslånen föreslås bli oförändrade för 2004, d v s insats 3 000 
kr och medlemslån 6 000 kr för seniorer på stora banan.  
För vardagsmedlem blir det motsvarande: insats 1 000 kr och medlemslån 2 000 kr för 
seniorer. 
 
 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 23 oktober 2003 kl. 18.30 
 
Arbetsgrupp Utveckling av banan:  
Hela rapporten, från arbetsgruppen och referensgruppen, med dokumentation och bilder 
kommer att sättas ut i Kungsdriven i slutet av november. Samtidigt kommer även 
byggnadsförslaget på det nya klubbhuset att finnas tillgängligt för medlemmarna i tidningen. 
 
Robert Löf hade önskemål om att införskaffa ett aggregat (Tatch away) att montera på 
befintlig utrustning, kostnad ca 50 tusen kr och som skall användas på greenerna 
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Björn Emegård informerade att byggnadslovshandlingar för nya klubbhuset är inlämnat och 
att vi väntar på ett förhandsbesked. 
 
Styrelsen beslöt att tillstyrka kansliets begäran om att inköpa en ny serverversion för SPCS 
bokföringsprogram. 
 
 

 
 

2003-10-01. Kungsgården sedd från väster. Nya klubbhuset byggs på fotografens plats. 
 

 

Styrelsemöte 12 
 Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 20 november 2003 kl. 18.30 
 
Efter årsmötesbeslutet 2002, om att nya medlemmar skall betala fullt medlemskap vid 
inträde, har kön kraftigt reducerats från 200 till 25 st. Många har hoppat av med anledning av 
detta.   
 
Björn Emegård fick i uppdrag att tala med Föreningssparbanken, om någon typ av avtal 
mellan klubben och banken, där medlem enkelt kan få ett medlemslån. Det har tidigare 
funnits sådant avtal med annan bank. 

 
Björn Emegård informerade, att önskemål från medlemmar har inkommit, med att återinföra 
kulor på greenfees flaggstänger. Styrelsen beslöt att kulor skulle återinföras. 
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Styrelsemöte 13 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 4 december 2003 kl. 18.30 
 
BEM informerade att kontakt tagits med Föreningssparbanken med förfrågan om en höjd 
checkkredit till 1,5 milj. kr. 
 
Styrelsen gick igenom och gjorde en avstämning av frågor och material inför årsmötet.  
 
 

Ordinarie årsmöte den 14 december 2003 kl. 13.00 
Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen 

 
Årsmötet beslutar – att utse Hans Johansson från GGF till ordförande för mötet.  
 
Byggandet av nytt klubbhus (med administration, omklädningsrum, toaletter, 
tävlingsexpedition m.m.): 
Styrelsens förslag till byggandet av nytt klubbhus under år 2004 och där Byggnadskommittén 
har tagit fram förslag, har framlagts till medlemmarna via utskick i Kungsdriven, klubbens 
hemsida och kansliet.  
 
Årsmötet beslutar 
– att godkänna styrelsens förslag att bygga ett nytt klubbhus under år 2004. 
 
Fastställande av långtidsplan för utveckling av 18-hålsbanan: 
Björn Emegård redogör för det planerade om- och tillbyggandet av 18-hålsbanan. Både 
banarkitekt Tommy Nordströms och klubbens arbets- och referensgrupps material har blivit 
framlagt till medlemmarna via utskick i Kungsdriven, klubbens hemsida och även i 
klubbhuset.  
Efter livliga diskussioner fram och tillbaka framkommer följande förslag:  
 
Förslag 1: Fastställa arbets- och referensgruppens förslag till långtidsplan med justering; att 
berget i dammen (vid hål 1) inte skall sprängas bort samt att fortlöpande information till 
medlemmarna skall finnas.  
Förslag 2: Återremittera arbets- och referensgruppens förslag för omarbetning.  
 
Årsmötet beslutar att med övervägande majoritet anta förslag 2.  
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 Årsmötet beslutar – att Björn Emegård väljs till klubbens ordförande för tiden intill ordinarie 
årsmöte 2004.  
 
Årsmötet beslutar – att Boo Baeckström och Annette Lorné väljs som ordinarie ledamöter i 
styrelsen för en tid av ett (1) år.   
 
Årsmötet beslutar – att Thomas Klein och Lars Schüler väljs som ordinarie ledamöter i 
styrelsen för en tid av två (2) år.  
 
Årsmötet beslutar – att Anders Larsson och Harries Billros väljs som suppleanter i styrelsen 
för en tid av ett (1) år.  

 
2004 

 

 
 

Den nya styrelsen, från vänster: Boo Baeckström, Lasse Schüler, Anette Lorné, Björn 
Emegård, Thomas Klein, Anders Larsson och Harries Billros. 

 
Styrelsemöte 1, konstituerande styrelsemöte. 
Plats: Medborgarhuset, Alafors, efter årsmötet 2003 
 
 

Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 15/1 2004 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att ett huvudskyddsombud, för de anställda på anläggningen, ska utses. 
Styrelsen uppdrog åt Jan Ekberg att utse detta huvudskyddsombud. 
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Bygget av nya klubbhuset har startat. Ordf. Björn Emegård med spaden, BK:s ordf. Bo 
Liljeblad och intendent Jan Ekberg tittar på. 

 

 
Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 24/2 2004 kl. 18.30 
 
 
Byggkommitténs representanter visade ritningar på det nya klubbhuset och informerade om 
bygget. Källarvåningen med duschutrymmen beräknas vara klar under vecka 27. 
 
Styrelsen beslutade att inte förnya utbildningsavtalet mellan Ale GK och Nödinge GK. 
 
Styrelsen uppdrog åt projektgruppen samt referensgruppen för banans utveckling att 
återuppta sitt arbete. 
 
 

Styrelsemöte 4 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 30/3 2004 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att Ale GK ska öka checkräkningkrediten, hos Föreningssparbanken i 
Kungälv, med 500 000 kr till 1 500 000 kr. Styrelsen beslutade också att söka om ett 
byggnadskreditiv på 3 500 000 kr, för uppförande av det nya klubbhuset. 
 
Byggnation av klubbhus fortskrider enligt plan. 9½:ans toaletter är snart färdigställda. 
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Styrelsen beslutade att anlita Rolf Engström, för en utbildningsdag kring miljöpolicyfrågor. 
Som ett led i koncernens miljöcertifieringsarbete ska representanter från styrelsen och 
Miljökommittén genomgå denna utbildning. 
 
 

 
 

Klubbhuset den 28 april 2004. Snart är taket på. 
 

 

Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 20 april 2004 kl. 18.30 
 
I enlighet med vår greenkeeper Robert Löfs förslag, beslutade styrelsen att investera i en ny 
greenklippare med tillbehör. 
 
Thomas Klein informerade om att projektgruppen för banans utveckling har återupptagit sitt 
arbete. 
 
 

 
 

Banpersonalen 2004: Fr. v. Liliann Johansson, Henrik Schüler, Bengt-Erik Jonsson, 
Robert Löf (på huk), Mikael Samuelsson, Håkan Håkansson och Veijo Läppinen. 
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Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 25/5 2004 kl. 18.30 
 
Utbildningsdag i Miljöfrågor har blivit genomförd. 
 
Styrelsen beslutade att ideellt arbetande inom styrelse och kommittéer även innehar 
funktionen ”golfvärd”. Detta synliggörs med en bricka. 
 
Lars Schüler arbetar vidare på tomtförsäljning. Inga beslut är ännu fattade. 
 
Boo Baeckström informerade om att en ansökan om EU-bidrag för utbildningar nu är klar. 
 
 

 
 

2004-04-26. Bygget går helt enligt planerna. 
 

 

Resultat KM 2004 
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11 oktober 2004 brändes ladan ner. Ale räddningstjänst gjorde det som övningsobjekt. Enda 
ersättningen blev en stadig lunch, bestående av spagetti och köttfärssås, som tillagades och 

serverades i restaurangen av intendenten Jan Ekberg och ordföranden Björn Emegård. 
 
 

 
 
 

 
 

Till höger begrundar Thomas Klein och Bent Nissen händelsen. 

163



Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 10 augusti 2004 kl. 18.30 
 
Vi har börjat lyfta på byggnadskreditivet för klubbhuset. 
 
Styrelsen beslutade om att sälja av 2 avstyckade fastigheter till medlemmarna Derek Reason 
och Sture Svensson för ett pris av kronor 125 kr per kvadratmeter. Fastigheterna är belägna 
på högra kanten av hål nr 8, ca 100 meter från gul tee. Tomternas storlek enl. karta från 
Lantmäterimyndigheten är 757 kvm respektive 815 kvm. 
 
Styrelsen beslutade att avvisa förslag från Marstrands Golfklubb om ett samarbete. 
Anledning bl.a. att denna klubb som är en brevlådeklubb saknar egen golfbana. 
 
Styrelsen gav Thomas Lundström i uppdrag att ordna med rutiner för de olika kommittéernas 
inköp av priser, rangekort och övrig utrustning och material. 
Styrelsen gav vidare Björn Emegård och Thomas Lundström i uppdrag att ta fram rutiner för 
klubbens hantering av kontanter, betalningsrutiner, posthantering samt tömning av kontanter 
från rangen och korthålsbanan. 
 
Styrelsen beslutade att sponsra Rikard Karlberg med kr. 10 000: - inför hans kvalspel till 
Europatouren i golf. Caddiekostnader sponsras ej. Om Henning Lundström skall vara caddie 
åt Rikard så beviljas Henning tjänstledighet utan lön. 
 
 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 24/8 2004 kl. 18.30. 
 
Projektgruppen för banans utveckling informerade om sitt arbete. Gruppen har arbetat fram 
ett förslag om banutveckling som nu går vidare till referensgruppen. 
 
Styrelsen beslutade att anlita en landskapsarkitekt för utformning av närmiljön runt infarten, 
klubbhus, restaurant, maskinhall etc.  
 
Styrelsen beslutade att klubben ska sponsra Niklas Abrahamsson med 10 000:- inför hans 
kvalspel till Europatouren i golf 2005. Styrelsen ställer som motkrav att Niklas ställer upp vid 
något tillfälle t.ex. vid någon av klubbens ”clinics”. 
 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 22/9 2004 kl. 18.30. 
 
Nödvändiga förberedelser inför Planeringskonferensen 2004. 
 
Styrelsen beslutade enhälligt att föreslå Boo Baeckström, som ansvarig för miljöarbetet i  Ale 
GK. 
 
Styrelsen beslutade att Henning Lundström och Jan Ekberg får i uppdrag att försöka 
rekrytera juniorer till arbete i reception under helger. 
 
 

Planeringskonferensen 2004  
Plats och tid: Lökebergs Konferenshotell lördag den 2 oktober 2004 
 
Diskuterades: 
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* Banan och dess utveckling    
* Byggande av omklädningsrum och toaletter  
* Asfaltering av väg och parkering      
* Önskat resultat för 2004  
 
Kommittéernas verksamhetsplaner och budget för 2004 presenterades. 
 
Beslutades att banan successivt  byggs om enligt arbets- och referensgruppens förslag. 
Prioriteringen för 2005 ligger på hål 1, 2, 3 och 4. 
 
Årsavgifterna föreslås bli 3 625 kr (875 kr klubbavgift och 2 750 kr spelavgift) från 2005. 
 
Greenfee föreslås bli 270kr vardagar och 320 kr på lör-sön och helgdagar. Korthålsbanans  
greenfee föreslås bli oförändrad. Alla rabatter tas bort från 2005. 
 
 

Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 19 oktober 2004 kl. 18.30. 
 
Styrelsen beslutade att arbetet med de planerade vägarna mellan hål 2-3 och hål 10-11 ska 
påbörjas.  Styrelsen beslutade också att byggnation av fem nya utslagsplatser under tak ska 
påbörjas, tillsammans med ett förråd. Placering vid nuvarande rangen. 
 
Styrelsen beslutade att intendenten Jan Ekberg, greenkeepern samt vår pro ska gå kurs om 
miljöcertifiering. Kursen sker i Ale Kommuns regi.  
 
Styrelsen ger styrelseledamoten Harries Billros i uppdrag att vara projektledare i arbetet med 
att genomföra en tidsstudie med syfte att undersöka möjligheterna till förkortning av banans 
rondtider. 
 
 

 
 

2004-11-19. Parkeringen utökas. 
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Det händer mycket denna höst. Garaget är borta och parkeringen blir större. Våra mögliga 
omklädningsbodar fraktas bort. Ny väg mellan tian och elvan. Klubbhusbygget är i full gång, 

och det förbereds för asfaltering. 
 
 
 

 

 
 

Gamla Tävlingsexpeditionen med garage och verkstad rivs och eldas upp 2004. 
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Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 16/11-04 kl. 18.30. 
 
Styrelsen står helt enig bakom projektgruppens förslag till långtidsplan för banans utveckling. 
 
Styrelsen beslutade om en ändrad redovisningsprincip, innebärande att: Inbetalda 
medlemsinsatser intäktsföres i Resultaträkningen. 
 
Styrelsen beslutade att förlänga det gamla greenfeeavtalet med Nödinge GK över säsongen 
2005. 
 

 
Klubbhuset nästan klart den 16 december. 
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Ordinarie årsmöte, lördagen den 4/12 2004 kl. 10.00 

Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen 
 

Årsmötet beslutar  
- att utse Hans Johansson till ordförande för mötet.  
 
Årsmötet beslutar – att Björn Emegård väljs till klubbens ordförande för tiden intill ordinarie 
årsmöte 2005.  
 
Årsmötet beslutar – att Boo Baeckström och Stig Larsson väljs som ordinarie ledamöter i 
styrelsen för en tid av två (2) år.  
 
Årsmötet beslutar att Harries Billros och Margaretha Sultan väljs som suppleanter i styrelsen 
för en tid av ett (1) år.  
 
Inga motioner har inlämnats. Inga övriga frågor.  
 
 
 

 

 
 

Två avgående styrelsemedlemmar avtackades, Anders Larsson och Annette Lorné. 
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2005 
 

 
 

Styrelsen 2005. Från vänster: Thomas Klein, Lars Schüler, Björn Emegård,  
Boo Baeckström, Margareta Sultan och Stig Larsson. På fotot saknas Harries Billros. 

 

Styrelsemöte 1, konstituerande styrelsemöte. 
Plats: Medborgarhuset, Alafors, efter årsmötet 2004. 
 

 
Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 11 januari 2005 kl. 18.30. 

 
Beslutades att: 
– skicka ut en information till berörda grannar vad som gäller mopedåkning, ridning m.m. på 
banan och i dess omgivningar. 
   
– inventera vilka träd som behöver tas ned, av säkerhetsskäl, i anslutning till klubbhuset.  
 
– ta fram förslag för firandet av klubbens 20-årsjubileum 2006.  
 
– annonsera i GP och Kuriren om att det finns ett fåtal lediga platser för nya medlemmar i 
klubben . 
 
 

Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 22 februari 2005 kl. 18.30. 
 
Beslutades att ta in offert på nytt garage till golfbilarna. Bankfacket uppsagt, ersätts med 
kassaskåp i nya klubbhuset. 
 
Beslutades att anställda kan utnyttja friskvårdspengar enl. Skatteverkets normer. 
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Ordf. Björn Emegård har på eget initiativ kontaktat golfbanor i närområdet, och med 
styrelsens godkännande träffat avtal med dessa golfklubbar för att bredda 

greenfeespelandet. 
 
 
 

 

 
 
 

170



 
 

2005-03-17 
Till säsongen 2005 byggdes nytt på drivingrangen. Året innan hade utslagsplatserna 

stensatts och försetts med nya mattor. 
 

Styrelsemöte 4 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 29 mars 2005 kl. 18.30. 

 
Beslutades att köpa in utrustning till klubbhuset. Inbrottsgaller, jalusier, låssystem, 
tvättmaskin, byggstädning. Kostnad 127 225:- + moms.  
 
Beslutades att bygga ett garage till golfbilar i anslutning till klubbhuset. Kostnad 60 000:- + 
moms. 
 
Beslutades att Robert Löf skall vara miljöansvarig.  
 
Beslutades att ta in offert på ett nytt skyltsystem för klubbhusområdet. 
 

 

 
  
Boo Baeckström, miljöansvarig i styrelsen. 

 
 Styrelsen har sedan flera år haft för avsikt att miljödiplomera Ale GK, då det 
finns krav på golfklubbar i landet från SGF och kommunen, att leva upp till de miljölagar som 
finns på ett kontrollerat sätt. 
 Ale kommun startade en egen miljödiplomering av företag för något år sedan 
som är betydligt mer omfattande och där stödpersoner från Göteborgs Universitet medverkar 
för att underlätta arbetet för företagen. I höstas valde styrelsen därför att genomföra en 
sådan diplomering av klubben under ledning av Boo Baeckström . 
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Lars Eklund – Segrare i Spring Cup som avgjordes den 23 april. 
När spelarna kom till hål 18 återstod endast 2 spelare, nämligen Ulf Åkerfeldt och Lars 

Eklund, som var de som skulle göra upp om vandringspriset. Det blev exakt samma 
rafflande avslutning som året innan. Hålet delades på lika antal slag varvid det återstod ett 
avgörande genom chippning över bunkern, och den som lyckades komma närmast hålet 

skulle bli årets vårmästare. Lars Eklund hade de bästa nerverna och avgjorde matchen med 
en mycket bra chipp, och han får nu behålla det vackra vandringspriset. 

 
 

Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 26 april 2005 kl. 18.30. 
 
Försäljning av ytterligare tomtmark till vänster om hål 6 diskuterades. 
 
Information om det pågående miljöarbetet. 
  
Eftersom styrelsen är ansvarig för miljöarbetet utsågs Boo Baeckström till miljöansvarig i 
stället för Robert Löf. 
 
 

 
 

2005. Carina Karlsson, en tillgång på kansliet. 
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Restaurang "Peter-Niclas" Alfhems Wärdshus  
Hallå alla medlemmar. Nu har vi kört igång med ännu en säsong på golfkrogen. Jag, "Rukas" 

(Bo-Peter Hallor, t.v. på bilden), är kvar sedan 2003, och jag har fått en ny kollega som 
heter Niclas Rådberg. Martin Sjögren blev tvungen att sluta i förtid, så nu kör jag och 

Niclas på i sommar. Vi har jobbat ihop i över tio år med varandra på diverse olika 
restauranger och även spenderat flera skidsäsonger ihop.  

 
 

Styrelsemöte 5B 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 24 maj 2005 kl. 18.30. 
 
Owe Dafgård informerade om naturkommitténs arbete. Bl.a. högre EU-bidrag till naturstigen. 
 
Lars Kopp informerade om utbildningskommitténs arbete. Bl.a. c:a 150 deltagare i vinterns 
utbildningar. 
 
Bo Liljeblad redovisade kostnader för det nya klubbhuset. 3 993 000:-. Tillkommande 
kostnader c:a 75 000: -. 
 
Rolf Frössling informerade om att antalet bollar som hamnar i hans trädgård har ökat.  
Beslutades att sätta upp en skylt med en uppmaning att inte spela över huset.   
 
Beslutades att kalla till ett Extra Årsmöte den 17 juni kl. 18.00 för att besluta om försäljning 
av markområde som ej kan användas för klubbens framtida utveckling. 
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Ale GK äger ett markområde på ca 16 000 kvm som ligger söder om vägen vid hål nr. 6. 
Området är utarrenderat som jordbruksmark. Detta område har Ale GK under ett antal år 

tänkt sälja, då det inte inryms i klubbens framtidsplaner för utökning av golfbanan. 
 

 

Extra årsmöte 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 17 juni 2005 kl. 18.00. 

 
Årsmötet beslutar att sälja markområdet söder om fairway på hål 6, som ej kan användas för 
klubbens framtida utveckling. Ordf. har mandat och styrelsens uppdrag att underteckna 
kontraktet. 
 

 
 

Vi gratulerar Harriet Adeby som är Kungsgårdens drottning år 2005. Harriet har haft en 
väldigt bra golfsäsong och förutom bästa resultat i A - klassen på finaltävling så har Harriet 
dessutom vunnit de flesta tisdagstävlingama. Vi gratulerar också Ewa Persson som hade 

bästa score i B -klassen. 
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Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 21 juni 2005 kl. 18.30. 
 
Beslutades att fortsätta med arbetet för att sälja markområde enligt beslut på Extra Årsmöte. 
Beslutades: 
- att påbörja arbetet med att ta in offerter på asfaltering. 
- att återgå till ”gamla öppettider” i receptionen, vardagar 08.00-16.00 och helgdagar 08.00-
14.00. 
- att betala Rikard Karlbergs kostnader, vid kvalet till British Open, med upp till 5 000 kr. 
 
 

 

 

Sista jobben återstår ännu på klubbhuset i april 2005. 
 

 

Styrelsemöte 7 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 9 augusti 2005 kl. 18.30 
 
Thomas Klein presenterade en genomarbetad vision för Ale GK. Beslut togs att använda 
underlaget som arbetsmaterial för klubbens fortsatta förbättringsarbeten.  
  
Arbetet med försäljning av tomtmark fortskrider enligt plan. 
 
Styrelsen beslutade att kontrollera om våra golfbilar hyrs ut på ett riktigt sätt och om de hyrs 
ut till behöriga personer. Vidare skall försäkringsskyddet för bilarna ses över. 
 
Två begagnade maskiner (ett slåtteraggregat samt en självlastande vagn) har inköpts för att 
kunna hantera ruffar på ett enkelt och mindre arbetskrävande sätt. Det beslutades att 
omgående börja reducera ruffarna så att de minskas. 
 
En motion om rabatter på medlemsavgift för högskolestuderande spelande har inkommit. 
Styrelsen beslutade att undersöka olika möjligheter.  
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Beslutades:  
- att begära in offert på asfaltering av väg och parkering. 
- att undersöka om det finns vedertagna eller förslag till namn på banans hål. 
 

 
KM 2005 

 

 
Pristagarna i KM 2005  

 
 

 

Styrelsemöte 8 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 27 september 2005 kl. 18.30. 
 
Ett förslag till utbyte av sex äldre Jacobson maskiner, bl. a. green- och fairwayklippare, 
diskuterades. Samtliga maskiner är nu äldre än fem år varav en hela 15 år gammal. 
Beslut togs att byta ut sex gamla maskiner samt att investera i åtta nya från Jacobsen enligt 
ett mycket förmånligt leasing- och serviceavtal. 
Jacobsen kommer att ha Ale GK som en referensanläggning då vår maskinpark anses som 
mycket välvårdad.  
Maskinkostnaden kommer att bli marginellt högre för klubben bl. a. beroende på att den nya 
maskinparken får 2 års garantiservice och att underhållskostnader försvinner. 
 
Inkomna offerter på asfaltering har validerats av experter. Björn Emegård och Stig Larsson 
får mandat av styrelsen att besluta när arbetet skall genomföras beroende på hur 
finansieringsfrågan lämpligast löses och att det ryms inom budgetramen. 
 
Marknadsföring skall vid kommande styrelsemöten ha en egen punkt i agendan då styrelsen 
anser detta vara ett högt prioriterat område i framtiden. 
 
Det är nödvändigt att veckomöten mellan klubb, bana och restaurang åter aktiveras för bättre 
planering. Viss renovering i restaurangen är nödvändig av miljöskäl. 
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Asfaltering av parkering och grusvägar förbereds hösten 2005. 
 

Planeringskonferensen 2005  
Lökebergs Konferenshotell lördag den 1 oktober 2005 
 
Diskuterades:  
Övergripande målsättning för 2006    
 Höja klubbens och banans ”image” – attraktionsvärde  
 * Banan och dess utveckling    
 * Asfaltering av väg och parkering 
 * Önskat resultat för 2006 
 
Kommittéernas verksamhetsplaner och budget för 2006 presenterades. 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 18 oktober 2005 kl. 18.30 
 
Lägesrapport ang. markförsäljning. Försäljningsarbetet fortskrider.  
 
Delar av årsmöteshandlingar utdelades för genomläsning. 
 
Ordf. informerade om greenfeebonus för de som har Golfkortet med Mastercard. 
 
Marknadsföring diskuterades livligt, och flera idéer kom fram. Styrelsemedlemmarna fick i 
uppdrag, att till nästa möte, komma med ett förslag till tidningsartikel i någon tidning.  
 
 

Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 1 november 2005 kl. 18.00. 
 
Årsmöteshandlingarna genomgicks och godkändes. 
 
Beslutades att sätta upp en större belysningsstolpe på parkeringen. 
 
Beslutades att komplettera bollmaskinen på drivingrangen med möjlighet till myntbetalning. 
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Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 22 november 2005 kl. 18.30. 
 
Arbetet med försäljning av tomtmark fortskrider med intresserade köpare. 
    
Kontakt har etablerats med Trollhättan - Uddevalla Högskola angående hjälp med att 
upprätta en marknadsföringsstrategi för Ale GK. Högskolan är positiv till arbetet som 
beräknas starta under hösten 2006. 
 
Beslut togs att kontakta Ale Kuriren för att skriva artikelserier under nästkommande år om  
klubbens verksamhet. Kontaktman från klubben är Björn Emegård. 
 

 
 

Den 1 december 2005 åt anställda och  styrelsen julbord hos Peter och Niclas. 
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Ordinarie årsmöte 2005  
Torsdagen den 15 december kl. 18.00 Medborgarhuset, Alafors 

 
Årsmötet 2005, som var det tjugonde ordinarie årsmötet, blev en lugn tillställning där ca 50 
medlemmar hade hörsammat kallelsen. Det fanns inga stora eller kontroversiella frågor på 
dagordningen så mötet avslutades efter knappt två timmar. Det fanns heller inte några övriga 
frågor som tog tiden i anspråk. Årsmötet beslutade att höja årsavgiften med 200 kr. Nytt för i 
år är att vi kan erbjuda greenfee för 9 hål: Seniorer/juniorer, vardagar 200/100 kr.  

 

 
 

Medlemmar vid årsmötet 2005. 
 

 
 

Nya styrelsen år 2006:  
Lars Schüler, Thomas Klein, Margareta Sultan, Stig Larsson, 

Björn Emegård, Harries Billros och Boo Bäckström 
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2006 
 

 

 
 

Januari 2006. Ale GK:s intendent Jan Ekberg på sin nya arbetsplats. 

 
 
Styrelsemöte 1, konstituerande styrelsemöte. 
Plats: Medborgarhuset, Alafors, efter årsmötet 2005. 

 
 

Styrelsemöte 2 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 10 januari 2006 kl. 18.30 
 
En ny kommitté bildas för att avgöra magasinets framtid Lars Schüler åtar sig 
ordförandeposten. Boo Baeckström och Harries Billros ingår också i kommittén. 
 
Artiklar om Ale GK kommer under våren att införas i Ale Kuriren och Göteborgs Golfaren. 
 
En låda sätts upp i klubbhuset där förslag och idéer kan lämnas till styrelsen. 
 
Thomas Lundström tar fram rutiner för att säkerställa hanteringen av intäkterna från 
drivingrangen. 
 
 

Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 31 januari 2006 kl. 18.30 
 
Styrelsen röstade ja till ett förslag från Bo Liljeblad om att börja riva i gamla klubbhuset som 
en förberedelse för en senare ombyggnad. 
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Beslutades att: 
 
* sälja ett ”greenfeepaket”. Betala för fyra och få fem greenfeecheckar till en kostnad av  
1 000 kr. 
 
* ett försök genomförs med start från 1:an och 10:an mellan kl. 8 – 10 under en helg i år. 
 
* 500 kkr. av byggnadskreditivet läggs om till ett rörligt lån. 
 
* ersättningen för bilresor höjs från 15 till 18 kr/mil. 
 
* starta ett greenfee-samarbete med Lerjedalen GK. 
 
* nya medlemmar och juniorer som blir seniorer har möjlighet att dela upp lånesumman 6000               
 kr på tre år. 
 
* studerande får skjuta upp insats och medlemslån tills de fyller 27 år. 
 
 

 
 

Styrelsen utsåg en kommitté som skall utreda och ta fram förslag till hur och vad vi skall 
använda magasinet till i framtiden. Kommittén som skall arbeta med magasinet är från 
styrelsen: Lars Schüler, Boo Bäckström samt Harries Billros.  
 
 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 21 februari 2006 kl. 18.30 
 
Information om sponsorsarbetet. Nya idéer för värvning av sponsorer diskuterades. Idéerna 
kommer att arbetas vidare med inom marknadskommittén. 
 
Markförsäljning: 
Försäljningsarbetet fortsätter. Ett brev från styrelsen kommer att tas in i Kungsdriven. 
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En arbetsgrupp med Thomas Klein och Lars Schüler bildades. Tillsammans med 
Stenungsunds GK skall de undersöka möjligheterna för ett nytt samverkansavtal med några 
klubbar. 
 
 

 
 

En av fem halvsidesannonser med samma tema, som infördes i AleKuriren våren 2006. 
 

 

Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 28 mars 2006 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att Henning har möjlighet att inkalla en extra instruktör vid behov och 
som fakturerar klubben för sitt arbete. 
 
8 annonser kommer att publiceras i Ale Kuriren med start v. 13 och pågår till en bit in juni. 
Kostnad för annonserna 30 000:- + moms för klubben och 10 000:- + moms för 
restaurangen. 
 
20-årsjubiléet: 
En kommitté bildades, med deltagare från styrelsen och medlemskommittén samt Henning 
Lundström och Mattias Eliasson, som skall utforma programmet för 20-årsjubiléet. 
 
Markförsäljning ligger tills vidare nere. 
 

182



 
 

2006-03-30. Shopen och kansliet i Kungsgården rivs och förbereds för att ingå i den nya 
matsalen. Den gamla kakelugnen stryker med. Taket förstärks med järnbalk. 

 
 

 
 

Asfaltering av parkering och grusvägar våren 2006. 
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Gamla brunnen murades upp och försågs med tak våren 2006. 
 

 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 18 april 2006 kl. 18.30 
 
20-årsjubiléet: 
Den bildade kommittén har haft sitt första möte, med deltagare från styrelsen och 
medlemskommittén och har börjat utforma programmet för 20-års jubileum. 
 
Plusmedlemsskap: 
Arbetet fortgår och diskussioner förs med andra klubbar. 
 
Marknadsföring: 
De första halvsidesannonserna har publicerats i Ale Kuriren. Samtidigt har ett större 
reportage publicerats i Göteborgsgolfaren tillsammans med en annons. Styrelsen konstaterar 
att Ale GK har börjat synas i media på ett mycket positivt sätt. Styrelsen kommer att följa upp 
denna marknadsföringskampanj med fler reportage i olika media om Ale GK:s 
vidareutveckling. Annonseringen fortsätter enligt lagd plan med olika erbjudanden klubben 
kan ge till både företag och privatpersoner. 
 
Markförsäljning: 
Inget nytt anbud har inkommit till styrelsen efter annonseringen i Kungsdriven. 
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Nya klubbhuset nu i fullt bruk, och en helt ny miljö har skapats vid golfanläggningen. 
 
 

 
 

En av de populäraste tävlingarna under året är ICA-Slaget. Sponsor för tävlingen är Pelle 
Collins ICA-Ale torg. Första pris i A- resp. B-klassen är en supé för 8 personer. Pelle 

omgiven av segraren i B-klassen Ann Eklund och segraren i A-klassen Göran Österholm. 
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Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 23 maj 2006 kl. 18.30 
 
20-årsjubiléet 
Planeringen är klar. Styrelsen beviljar 25 000 + - 3 000 kr till jubileumsfesten. 
 
Marknadsföring: 
I Ale Kuriren kommer två annonser till att införas bl.a. om spelrätter. Från Göteborgsgolfaren 
har en journalist och fotograf varit på Ale, och ett reportage kommer att publiceras i nästa 
nummer.  
 
Markförsäljning: 
Styrelsen beslutar att sälja tomtmarken 3:13 och 3:15 till den ende intressenten KB Maden 
1:381 för 1,1 miljon kr. 500 kkr. betalas vid tillträdet och Björn Emegård skriver under 
kontraktet. De återstående 600 kkr. betalas när avstyckningen är klar.  
 
Hundar på banan: 
Styrelsen beslutar att förbudet för hundar på banan fortfarande gäller. 
Det är inte heller att tillåtet att medföra barnvagn på banan. 
 
Mätinstrument på banan: 
Ale GK tillåter inte mätinstrument under tävling. 
 
Vardagsmedlems spel efter kl. 15.00: 
Vardagsmedlem betalar greenfee efter kl. 15.00 samt lörd., sönd. och helger. Vid tävling 
under dessa tider betalas tävlingsgreenfee. Klubben har 200 vardagsmedlemmar. 
 
Medlemsläget: 
80 medlemmar saknas just nu. 20 st. går gröna-kortet-utbildningen och många av dom blir 
kanske medlemmar i klubben. 
 
Dubbelstart från 1:an och 10:an: 
Styrelsen beslutar att lägga ner försöket med att starta på ettan och tian mellan kl 8.00 – 
10.00 en helg. Det väntas inte ge någon ökad greenfeeintäkt. 
 
 

 
 

Ale GK skriver till Bygg- och Miljö i Ale kommun 2006, om  
nedskräpad tomt intill banan vid Lilla Alvhem. 
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Inköpta belysningsstolpar kommer att sättas upp längs vägen från tomtgränsen vid 1:ans 
green upp mot klubbhuset. 
 
 

 
 

Lördagen den 17 juni firade Ale golfklubb 20-års jubileum.  
Det var en strålande solig och varm dag och senare en vacker kvällssol som sakta sänkte sig 

över Kungsgården. Det var hög stämning redan kl. 12.00 då jubileet startade med en 
golftävling. Tävlingen var en "Texas scramble" med shotgunstart. En trevlig tävlingsform där 

alla fyra i bollen samarbetar för att nå bästa resultat. Efter dusch och klädombyte var det 
dags för kalas. Kl. 19.00 serverades en god grillbuffé och efter maten var det dans i den 

ljumma sommarkvällen till långt in på småtimmarna. 
 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård måndagen den 19 juni 2006 kl. 18.30 
 
Plusmedlemsskap: 
Ett samarbetsdokument väntas vara klart i slutet av augusti. 
 
Markförsäljning: 
Försäljningen av tomtmarken 3:13 och 3:15 till KB Maden 1:381 för 1,1 miljon kr, är nu 
avslutad. 500 kkr. betalades vid tillträdet och de återstående 600 kkr. betalas vid årsskiftet. 
 
Styrelsen beslutade att: Köpa in en ny kyl och ett nytt frysskåp till restaurangköket. De 
nuvarande är gamla och håller inte den inställda temperaturen.  
Det beslutades också att följa upp så att restauranghyran betalas in enligt avtal. 
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Styrelsen beslutade att: Under tiden 17-31 juli, som ett test, vända banan så att start sker på 
10:e hålet. Detta för att få synpunkter och underlag för att senare eventuellt komma in med 
ett förslag till årsmötet om en ny bansträckning. 
 
Det har varit inbrott i juniorstugan där rangebollar stals. 
 
Styrelsen tackar festkommittén som gjorde 20-årsjubiléet till en riktig golffest för de 
deltagande medlemmarna. 
 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård tisdagen den 8 augusti 2006 kl. 18.30 
 
”Plusmedlem” är en ny företeelse och är ett tillägg till ordinarie medlemskap (endast för 
fullvärdiga medlemmar samt juniorer och knattar). Arbetet med att utforma detta tillägg har 
gjorts tillsammans med Stenungsunds GK och Stora Lundby GK. Styrelsen har beslutat att 
genomföra avtalet mellan de berörda klubbarna. Plusmedlemsskapet skall träda i kraft från 
2007 och till att börja med gälla under en period av 3 år för att därefter utvärderas av de tre 
klubbarna. 
 
För vardagsmedlem gäller att för allt spel efter klockan 15.00 på vardagar och på lörd-sönd 
samt helger betalas greenfee och vid tävling (utlyst i Ales tävlingsprogram) under dessa tider 
betalas tävlingsgreenfee. Enda undantaget gäller KM och Klass KM då samtliga medlemmar 
spelar avgiftsfritt. 
Styrelsen beslutar att nytt vardagsmedlemsskap bara kan beviljas om klubben har max antal 
(1100) fullt betalande medlemmar. 
 
Harries Billros informerade om att vildsvinen kommer allt närmare Ale. 
Styrelsen beslutade att begära in en offert på vad ett el- stängsel runt banan skulle kosta. 
 
Styrelsen beslutade att ett läkarintyg som ej är tidsbegränsat, skall vara utfärdat under 
innevarande säsong för att gälla vid användning av golfbil på Ale GK. Kansliet skall ha en 
pärm med aktuella intyg. 
 
Mobiltelefon får ej användas under tävling. 
 
Ales partytält kan hyras ut till medlemmar. 
 

 
 

KM 2006 
Segrare i damklassen Anna Johansson, segrare i herrklassen Henning Lundström.  
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Lägerdag på Ale GK 14 juni . 
Dagen började kl. 09:00 med samling och fotografering. AleKuriren var på plats, tog kort och 

skrev om vår dag. Först på programmet stod sedan uppvärmingsgympa på övningsfältet. 
Den följdes av en mycket uppskattad clinic, som hölls av Niklas Abrahamsson. Därefter var 
det träning, Henning hade satt samman olika stationer. Det övades slag, putt och chipp, men 

även golfbrännboll och kubb stod på programmet.  
 
 

Styrelsemöte 10 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 29 augusti 2006 kl. 18.30. 
 
Boo Baeckström har talat med universitetet ang. marknadsföringshjälp. Har ej fått svar.  
 
Lars Schüler informerade om läget när det gäller Plusmedlemsskap. Bl.a. har kontakter tagits 
med olika media och det pågår en febril verksamhet med att ta fram speciella 
medlemsbrickor, streamers m.m. 
 
Robert Löf ska undersöka om EU-bidrag för stenmurar är möjligt att få. 
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Tre ordförande är överens om Plusmedlemsskap. Björn Emegård Ale GK, 
Claes Lagergreen Stenungsunds GK och Hans Lysholm Stora Lundby GK. 

Hans Lysholm gick bort 7/12 2006, 70 år gammal. 
 

 

 
 

Segrare i sista paret ut 2006 
blev Ann-Caroline Bramfalk och Johnny Hagberg som i finalen besegrade Ulla och 

Ingemar Johansson. Ann-Caroline och Johnny gick obesegrade igenom matchspelet och 
stod överst på prispallen 2006. De belönades rikligt med vandringspriset samt diverse 

individuella priser bl.a. biljetter till Lorensbergsteatern.  
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Planeringskonferensen 2006 
Plats: Ekarnas GK i Grästorp 
 
Konferensen hölls som en tvådagars konferens lördag och söndag. 
 
Diskuterades: 
Övergripande målsättning för 2007 
 *Presentation av föregående verksamhetsårs bokslut och 
   *2007 års budget 
 
Kommittéernas verksamhetsplaner för 2007 presenterades. 
 
Som avslutning spelades årets styrelse- & kommittégolf, en mycket uppskattad tävling i 
vackert väder, och med fina priser. 
 
 

Styrelsemöte 11 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 24 oktober 2006 kl. 18.30.  
 
Beslutades att höja krediten med 500 000 kr under en kortare tid.  
 
Diskussion angående start av utbyggnader på banan.  
Beslutades att arbeten för 80 000 kr får påbörjas omedelbart.  
 
Boo Baeckström presenterade 3 studenter från EHM som ev. kommer att göra ett 
examensarbete om hur en golfklubb ska marknadsföras. Det kommer att fordras en del 
förberedelsearbeten för detta och Boo Baeckström fick i uppdrag att påbörja dessa. 
Kostnaden för examensarbetet kommer att bli 15 000 kr + reseersättning.  
 
Beslutades att styrelse och personal inbjuds till bowlingkväll med mat.  
 
Beslutades att nästa år ska vi erbjuda nybörjarutbildning även till ”icke medlemmar”.  
 
Beslutades att bidra med 10 000 kr för Niklas Abrahamssons kostnader i samband med kval 
till europatouren.  
 
Problemet med ”bollar i Rolfs trädgård” diskuterades. Bankommittén arbetar vidare med 
detta.  
 
 

Styrelsemöte 12 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård tisdagen den 21 november 2006 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att lämna in ett förslag till årsmötet om att sälja tomt 3:14, som ligger 
mellan 13:e tee och A. Bergdals tomt.  
 
Styrelsen beslutade att det förslag om nytt index på Ale GK:s hål 1-18 som arbetats fram av 
Jan Ekberg, Stig Larsson och Lars Schüler genomförs.  
 
Årsmöteshandlingarna gicks igenom och diskuterades. 
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Ordinarie årsmöte 2006 

Torsdagen den 14 dec. 2006 kl. 18.30, Medborgarhuset, Alafors 
 

 
 

Stig Larsson, Harries Billros, Boo Baeckström och årsmötets ordförande Hans 
Johansson, intendent på Albatross GK. 

 
 

I ordförande Björn Emegårds inledningsanförande konstaterades att: 
 
För tillfället finns det cirka 75 lediga platser för medlemmar i klubben.  
 
I det nya klubbhuset har konferensdelen tagits i bruk och kan komma att utvecklas 
ytterligare.  
 
Antalet greenfeegäster på stora banan har uppgått till cirka 5 000 st., vilket är en minskning 
med cirka 15 % mot motsvarande period 2005.  
 
I början av 2007 kommer ett erbjudande om ett Plusmedlemsskap i samarbete med 
Stenungsunds GK och Stora Lundby GK.  
 
Årsmötet beslutar  
 
- Att utse Hans Johansson till ordförande för mötet.  
- Att Utse Hans Åström till sekreterare för mötet.  
- att på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
- Att Björn Emegård väljs till klubbens ordförande för tiden intill ordinarie årsmöte 2007.  
- att Stig Larsson och Boo Baeckström väljs som ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av      
två år.  
- Att utse Harries Billros och Margareta Sultan till suppleanter för en tid av ett år. 
- Att välja revisorer och revisorssuppleant enligt följande:  
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Peter Önnheim Nyval  2007 revisor  
Kågan Karlsson Omval   2007  revisor  
Gun-Britt Holmberg Nyval   2007  revisorsuppleant  
 

- Att utse Arne Eriksson och Olof Andersson till protokolljusterare, som jämte ordföranden 
skall justera mötesprotokollet.  
- Årsavgifterna ökas med 100 kr per aktiv seniormedlem. 
- Medlemslån och medlemsinsats föreslås bli oförändrade för nya seniormedlemmar.  
- Ett Plusmedlemsskap i samarbete med Stenungsunds GK och Lundby GK kommer att 
erbjudas medlemmarna i Ale GK.  
 

 
 

Nya styrelsen inför 2007: Stig Larsson, Thomas Klein, Margareta Sultan,  
Harries Billros, Boo Baeckström, Lars Schüler och Björn Emegård. 

 
Behandling av förslag som väckts av styrelsen och i rätt tid inkomna motioner: 
 
Endast en motion har kommit in, från styrelsen. I den föreslås att styrelsen får mandat att 
sälja råmark väster om tee på hål 7, eftersom marken inte kan användas av klubben för 
eventuella framtida utbyggnader.  
 
Hans Åströms yrkande: Föreslås att styrelsen får mandat att infodra anbud på det aktuella 
markområdet för att vid ett senare årsmöte presentera anbuden för beslut.  
 
Rösträkning med handuppräckning begärs. Resultat av rösträkningen: 
 

- Styrelsens förslag 28 röster  
- Hans Åströms yrkande 1 röst  

 
Årsmötet beslutar – att godkänna styrelsens förslag.  
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2007 
 
 

Styrelsemöte 1, konstituerande styrelsemöte. 
Plats: Medborgarhuset, Alafors, efter årsmötet 2006. 

 
 

 
 
 
 

Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 9 januari 2007 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att på grund av arbetsbrist, minska banpersonalen med en fast 
heltidsanställd med omedelbar verkan. 
 
Boo Bäckström och Björn Emegård har ett möte inbokat med två studenter från IHM 
(Institutet För Högre Marknadsföring) som skall hjälpa oss med marknadsföringen. 
 
Styrelsen beslutar att som en åtgärd för att spara på elenergi, installera en rörelsedetektor 
för belysningen i nya klubbhuset. 
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Plusmedlemsskapet ger dig rätt att spela gratis, som om du var fullvärdig medlem, även på 
Stora Lundby GK och Stenungsunds GK, hur mycket och ofta du vill.  

 
 

 
 

2007-02-15 Jordkällaren på hål 9 minskas och planas ut. 
 

Styrelsemöte 3 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 27 februari 2006 kl. 18.30 
 
Besparingar: 
Som första åtgärd sades en fast heltidsanställd banarbetare upp i jan. Jan Ekberg fick i 
uppdrag till nästa styrelsemöte göra en sammanställning över vad som kan tänkas minska 
kostnaderna för klubben. 
 
Björn Emegård informerade om att studenterna från IHM (Institutet För Högre 
Marknadsföring) kommer att arbeta med strategin för klubben. Arbetet kommer att vara klart 
till midsommar och till en kostnad av 10 000 kr.  
 
Markförsäljning: 
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Markområdet som är aktuellt ligger bakom 7.ans tee och sträcker sig söder och västerut. På 
området som är på 12 000 m2 ligger ett mindre fornminne som måste undersökas av Lödöse 
museum. Kostnad för detta tillkommer köparen.  
 
Styrelsen beslutade att: 
- vänta med ändringen av index på hål 1-18 tills nästa år. 
- nybörjarutbildningen ingår i medlemskapet. 
 
 

 
 

Ingvar Masser vann årets upplaga av Spring-cup som avgjordes den 21 april på Ale GK. 
Här var det Ingvar Masser som spelade bäst medan Jan-Erik hamnade i ruffen och i 

greenbunkern och då blev det en ganska lätt match för Ingvar.  

 
Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 20 mars 2007 kl. 18.30 
 
Marknadskommitténs förslag om ett utskick till företag i Ale och Lilla Edets kommuner 
godkänns av styrelsen. 
Styrelsen beslutade att bevilja 6000 kr till marknadskommittén dock med det tillägget att 
utskicket följs upp med ett telefonsamtal till företagen efter tre till fyra dagar. 
 
Björn Emegård informerade om mötet med studenterna från IHM. Studenterna kommer att 
intervjua medlemmar och greenfee-gäster om deras önskemål och åsikter för Ale GK:s 
framtid. Arbetet kommer att presenteras i maj. 
 
Jan Ekbergs förslag om olika sätt att värva nya medlemmar och behålla de gamla 
diskuterades länge och ingående. 
Styrelsen beslutade att: 
 * införa månadsgreenfee till en kostnad av 1500 kr 
 * för passiva medlemmar(insatsen kvar) 1500 kr + greenfee. 
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 * medlemmar som sällan spelar(insatsen kvar) 1500 kr + greenfee. 
 * greenfeemedlemskap (spelare utifrån) 2500kr + greenfee. 
 
Stig Larsson informerade om kostnaderna för att dränera, sätta upp infravärme och 
arrangera belysning vid utslagsplatserna på drivingrangen. Styrelsen ansåg att kostnaderna 
var så stora att de måste planeras in i budgeten. 

 
 

 
 

2007-03-02. Nytt vattenhinder ersätter bunker vid green på hål 14. 

 
 

 
 

2007-04-19 hölls det sedvanliga styrelse- och kommittémötet i restaurangen. 
 

Styrelsemöte 6 

Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 22 maj 2007 kl. 18.30 
 
Boo Baeckström informerade om presentationen av IHM studenternas examensarbete inför 
sina lärare och opponenter . Arbetet som studenterna gjort grundar sig på intervjuer av 70 
medlemmar på Ale GK och kontakter med SGF. Studenterna kommer till nästa styrelsemöte 
själva att presentera sitt arbete för styrelsen. 
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Styrelsen är öppen för samarbete med Nödinge GK. Styrelsens förslag är att spel på Ale GK 
200 kr för 18 hål och 100 kr på Nödinge GK för 9 hål. Juniorer halv greenfee. 
 
Lars Schüler informerade om att Plusmedlemsskap för golfklubbar har blivit ett registrerat 
varumärke. 
 
Styrelsen beslutar att upphäva hundförbudet på banan. Hundarna skall vara kopplade och 
inte störa spelet på banan. Vid bokning skall man meddela om man har hund med sig. 
 

Björn Emegård tar kontakt med Bo Liljeblad i byggnadskomm. om ett kostnadsförslag för ett 
tak vid 9 ½. 
 
Kontraktet med krögarna löper ut i september. Kontakt skall tas för att få reda på om de 
önskar fortsätta att driva verksamheten. Viktigt att öppettiderna som står i kontraktet följs. 
 
Ännu inget intresse för tomten som finns till försäljning. Anbudstiden går ut 2007-06-30. 
 
Styrelsen beslutar att ge bidrag till en kombinerad studie- och golfresa till Ombergs GK för 
banarbetarna. 
 
 

 
 

Äntligen kom magasinet till användning! 
Under juni månad 2007 ställde Ale Slöjdare ut sina alster i det gamla Magasinet, byggt 1828. 
Miljön för utställningen i den gamla magasinsbyggnaden kunde inte vara bättre. Det var en 

vernissage där utställarna visade upp sina handarbeten, allt från trä och textil till silversmide, 
halm och lappteknik. Lisbeth Karlberg (Rikard Karlbergs mamma) på bilden, som har varit 
eldsjälen i utställningen, tycker att det är så roligt att Kungsgården som ligger så idylliskt och 
vackert kan erbjuda även andra aktiviteter än golf. Ale Slöjdare har av styrelsen utlovats att 

använda magasinet för en permanent utställning och försäljning, i utbyte mot att de 
iordningställer och underhåller byggnaden. I dörröppningen Rolf Frössling. 

198



 

Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 19 juni 2007 kl. 18.30 
 
Cerry Holmgren presenterade sig . Presenterade idéer angående marknadsföring av Ale GK. 
Styrelsen beslutade att provanställa Cerry Holmgren på sex månader, varefter en 
utvärdering ska ske för att anställningen ska övergå i en fastanställning. 
 
  Besparingar: 
        Diskuterades om att arrendera ut shopen. Kontakt tas med olika intressenter. 
        Diskuterades utgivningen av Kungsdriven. I pappersformat eller digitalt. Inget beslut. 
 
Utarrendering av restaurangen:  
Styrelsen utsåg Lars Schüler och Thomas Klein till att hitta någon som vill arrendera 
restaurangen när våra nuvarande arrendatorers kontrakt går ut.  
 
Inga nya bud på tomten som vi har till försäljning. Annons införs i GP och AleKuriren under 
eftersommaren. 
 

 

 
 

Fr.o.m. 1 augusti i år välkomnar vi Cerry Holmgren som anställd medarbetare i klubben. 
Han är en mycket välkänd profil i Ale och kommer bl. a. att arbeta med marknadsföring, 

evenemang och i klubbens kansli. Cerry kommer också att erbjuda massage till klubbens 
medlemmar och andra intresserade.  

 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 14 aug. 2007 kl. 18.30 
 
Styrelsen bordlägger frågan om Kungsdrivens fortsatta utgivningssätt. 
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Cerry Holmgren informerade om sitt arbete med marknadsföring och försäljning av 
konferenser till klubben.  
 
Nya krögare till restaurangen: 
Lars Schüler informerade om att annonser kommer att införas i en branschtidning, GP och 
AleKuriren. En annons kommer även att finnas på Ale GK:s hemsida. 
 
Spelare som blir medlemmar i Ale efter 1 sept. betalar ingen årsavgift. 
 
Vardagsmedlemmar betalar tävlingsgreenfee vid tävlingar på lördagar och söndagar 
 
Passiva medlemmar som vill återuppta spelet betalar halv årsavgift efter 1 sept. 
 
Markförsäljning: 
Efter en annons i Kungsdriven har klubben fått in ett anbud från intresserade köpare. 
Styrelsen anser dock att ett högre pris bör kunna erhållas om vi annonserar i GP och 
kontaktar intresserade markköpare. 
 

 
 

Mattias, Henrik och Oskar. 
Under dagarna 18/19- augusti avgjordes Ale GK:s Klubbmästerskap för 16:e gången. Första 
dagens spel genomfördes under varierande väderlek och det blev att det blev att plocka av 
och på regnkläderna ett antal gånger. Avslutningsdagen bjöd dock på ett perfekt golfväder. 
Henrik Henningsson krossade allt motstånd med att gå endast ett över banas par på fyra 

rundor, 72-72-73-72 totalt 289 slag. Mattias Eliasson placerade sig på andra plats med totalt 
315 slag. Oskar Henriksson slutade också på 315 slag, men fick nöja sig med 3:e platsen 

då Mattias hade bättre resultat på de sista 36 hålen. 
 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 28 aug. 2007 kl. 18.30 
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Lars Schüler informerade om att ingen krögare ännu varit intresserad så annonser kommer att 
införas i en branschtidning, GP och AleKuriren. En annons kommer även att finnas på Ale 
GK:s hemsida. Jan Ekberg och Lars Schüler skall utforma annonsen. 
 
Med den personal som finns föreslås receptionen nästa år vara öppen 08.00 - 18.00 på 
vardagar och 08.00 - 16.00 på helger. 
 
Styrelsen beslutade att övervakningskameror skall sättas upp i klubbhuset. 
 
Ett önskemål om att få en ny toalett mellan 12 och 15 är praktiskt svårt. Toaletterna 
slamsugs och måste kunna nås med en tankbil.  
 
Styrelsen beslutade att stänga gästboken på Ale GK:s hemsida. Gästboken var tänkt att 
användas av gästspelare. Förslag och åsikter om golfbanan till styrelsen kan läggas i 
förslagslådan i klubbhuset. 
 
Hussvampskadorna som upptäckts på väggar och golv i restaurangen är omfattande. 
Reparationskostnader på minst 300 kkr. 
 
 

Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 25 sep. 2007 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att driva shopen i egen regi ytterligare ett år. Sortimentet kommer att 
minskas och bara innehålla de varor som säljer bäst. 
 
Markförsäljning: 
Styrelsen beslutade att avvakta med försäljningen av det aktuella markområdet tillsvidare. 
Med en ökad inflyttning till Ale kommer området förmodligen att bli mer intressant i framtiden. 
 
Styrelsen ställer sig bakom ett förslag från Thomas Klein om att undersöka möjligheten att 
dela personal och maskiner med Stenungsund och St. Lundby. 
 
Stig Larsson skall försöka få ihop ett arbetslag av frivilliga som bygger ett tak vid 9 ½: an. 
 
Boo Baeckström utreder möjligheten att införa IP-telefoni på klubben. Anledningen är att 
kraftigt minskade telefonkostnader kan bli möjligt. 
 
  

Planeringskonferensen 2007 
Plats: Alfhems Kungsgård 
 
Diskuterades: 
Övergripande målsättning för 2008 
 *Presentation av föregående verksamhetsårs bokslut och 
   *2008 års budget 
 
Kommittéernas verksamhetsplaner för 2008 presenterades. 

 
 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 18 okt. 2007 kl. 18.30 
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Styrelsen gick igenom och diskuterade budgeten för 2008, inför planeringskonferensen som 
hålls på Kungsgården den tjugonde oktober. 
 
Styrelsen kommer inom kort att träffa några olika krögare som är intresserade av att driva 
restaurangen. De ges då en möjlighet att presentera sina planer för restaurangen.  
 
Styrelsen beslutade att dela med sig av Ale GK:s nyckeltal till St. Lundby GK och 
Stenungsund GK så länge ” +Medlemskapet” mellan klubbarna gäller. 
 
Stig Larsson informerade om att belysning och infravärme installerats på Driving-rangen till 
en kostnad av 14 000 kr. 
 
 

 
 

Efter 5 respektive 3,5 år lämnar våra duktiga krögare Peter "Rukas" Hallor och Niclas 
Rådberg Alfhems Wärdshus. Maten har alltid hållit en hög standard och varit proffsigt 
upplagd. Gästerna har ofta uttryckt, "vad gott det smakade" Det är givetvis tråkigt för 

medlemmar och övriga matgäster när nu dessa duktiga krögare väljer att gå vidare. Det är 
bara att lyfta på hatten och önska de två lycka till inför nästa uppgift. Vågar man hoppas på 

återseende?  
 

 

Styrelsemöte 12 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 7 nov. 2007 kl. 18.00 
 
Styrelsen beslutade att… 
- ansöka om 1 års amorteringsfrihet på Ale GK:s lån hos Swedbank AB. 
- ansöka om tillfällig ökning av Ale GK:s rörelsekredit med 1 000 kkr.,  
    från 1 000 kkr. till 2 000 kkr., t o m. 2008-02-28. 
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- pantförskriva överhypotek på pantbrev  5.000 kkr. inom 7 000 kkr., i Ale 
   Alvhem 1:1, som säkerhet för Ale GK:s lån hos Swedbank AB. 
 
Nya krögare till restaurangen: 
Allan Leong och Tung Quach med firma LQ Golfers Restaurang Konsult AB presenterade 
sina planer på hur de vill driva restaurangen för styrelsen. Mr. Leong ansåg att service och 
tillgänglighet var mycket viktigt. Styrelsen beslutade att sluta kontrakt med LQ Golfers 
Restaurang Konsult AB.  
 
Jan Ekberg informerade om att delar av Kungsgårdens huvudbyggnad förmodligen har 
drabbats av hussvamp. Prover har skickats för analys. 
 

 
 

2007-10-31. Robert Löf betraktar förödelsen, orsakad av äkta hussvamp. 
 
Styrelsemöte 13 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 20 nov. 2007 kl. 18.30 
 
Styrelsen beslutade att kostnaden för att ställa husvagnen på Ale GK:s husvagnsparkering 
blir 1800 kr per månad eller 100kr per dygn. 
 
Som ett led i styrelsens arbete att sänka kostnaderna för klubben har Jan Ekberg accepterat 
att minska sin arbetstid från heltid till 60 %. Jan Ekberg kommer att arbeta 4 dagar per vecka 
under högsäsong och 1 dag per vecka under lågsäsong. 
 
Thomas Lundström kommer även i fortsättningen att stödja Carina i hennes arbete med 
bokföring och redovisning. 
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Styrelsen beslutar att till en kostnad av full årsavgift införa säsongsgreenfee för golfspelare 
som är medlemmar i annan klubb och med fast adress minst 10 mil från Ale GK. 
Säsongsgreenfeespelare kan ej utnyttja golfklubbens greenfee-samarbete med andra 
klubbar.  
 
Det är nu möjligt att bli vardagsmedlem igen. Vardagsmedlem betalar full insats och fullt lån. 
Endast årsavgiften är reducerad. Medlemmar i Ale som önskar bli vardagsmedlemmar måste 
låta insats och lån stå kvar som tidigare. 
 
Styrelsen beslutar att införa ett prova-på-medlemskap som gäller under en säsong till en 
kostnad av en årsavgift. Det är tänkt att vända sig till sådana som just tagit gröna kortet och 
som vill prova på golfspel samt till golfare som tidigare spelat men som haft ett uppehåll och 
nu vill prova på igen. 
 

Styrelsen beslutar att stänga Golftorget på hemsidan med anledning av att det nu används 
för anonyma inlägg. Styrelsen välkomnar förslag och synpunkter som är undertecknade med 
namn och som läggs i förslagslådan. 
 

Lars Schüler informerade om arbetet med att göra Plusmedlemsskapet ännu mer attraktivt. 
Styrelsen är positiv till att 10 % av intäkterna för Plusmedlemsskapet används till 
marknadsföring för att få med fler medlemmar. Ett reklamblad kommer att skickas ut 
tillsammans med inbetalningarna av årsavgiften. 
 
Jan Ekberg får till uppgift att undersöka om Ale GK har en möjlighet att få EU-bidrag får 
någon speciell del av banan (t.ex. gärdesgårdar). 
 
Hussvamp har konstaterats i gamla klubbhuset och skall åtgärdas så snabbt som möjligt för 
att inte störa restaurangverksamheten som börjar samtidigt som golfsäsongen och med nya 
krögare i år. 
 
Jan Ekberg informerade om att Innesvingen fortfarande är intresserade av att driva shopen. 
De kan också tänka sig att köpa kvarvarande lager. Samtal pågår. 
 
Styrelsen beslutade att godta den ritning och den materialkostnad (24 000) som Stig Larsson 
presenterade för att bygga ett uterum vid 9 ½. 
 

 
Styrelsemöte 14 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 4 december 2007 kl. 18.30 
 
En representant från Munters (Saneringsfirma) informerade om undersökningen som de har 
gjort angående hussvampen i restaurangen. Föreslog att man skulle riva upp golvet i halva 
huset för att kunna fastställa svampens utbredning. Olika åtgärder diskuterades och 
styrelsen beslutade att byggnadskommittén med hjälp av banarbetarna skall riva upp golvet 
enligt förslag. När Munters konstaterat utbredningen av svampen, ska det kallas till ett nytt 
möte med styrelsen och byggnadskommittén för att ta ett nytt beslut om hur man ska gå 
vidare. 
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2007-11-15. SÖ hörnet i stora matsalen, en dyr reparation förestår. 
Golvet fick rivas upp 2-3 m från väggen, och timmerväggen fick rivas c:a en meter upp. 

Ytterpanelen fick tas bort, delar av verandan fick byggas om, och jordgolvet under sögs rent 
med lastbilsaggregat från löst grus och mögelsporer. När detta var klart och virke tagits bort 

på en meters avstånd från hussvampen vidtog behandling med mögelgiftet Boracol. 
 
Beslutades att styrelsen ska föreslå årsmötet två stadgeändringar.  
1: Medlemslån skall betalas tillbaka, till medlem som slutat, när klubben har fått in 
motsvarande lån från en ny medlem  
2: Årsmöte ska hållas inom 5 månader efter bokslutsdagen. 
 
Beslutades att Henning Lundström skall adjungeras till styrelsen. 
 
Beslutades att index på våra golfhål ska ändras enligt förslag från Lars Schüler. Mer 
information i Kungsdriven. 
 
Beslutades att medlemmar i Partille GK ska få lösa en greenfee som gäller 2008-01-01 till 
2008-07-31 för 2300 kr. Detta p.g.a. att Partille bygger om sina greener. 
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Rikard Karlbergs säsong 2007 
 1:a Svenska Golftouren (Telia Touren)  
 1:a Nordic League  
  1:a SGF Ranking pojkar  
  2:a ScanplanTour  
 
 

Styrelsemöte 15 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 20 dec. 2007 kl. 18.30 
 

Bo Liljeblad informerade om mötet mellan byggnadskommittén och Munters 
(saneringsfirma), och har efter det tagit fram tre förslag. 
 
* Provisorisk lösning tills ny byggnad uppförts. Inga reparationer i byggnaden. 4 bodar hyrs in 
som restaurangservering, befintligt kök och toaletter används. Kostnad för ett år 125 000 kr. 
 
* Provisorium under 4-5 år. Reparationer och sanering av svamp- och mögelskador samt 
återställande av drabbade lokaler. Kostnad 400 000 kr exkl. moms. 
 
* Ny restaurangbyggnad. Kostnad 4 000 000 kr exkl. moms. 
 
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att anta alternativ 2. ”Provisorium under 4-5 år”. 
 
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att anta en höjning av årsavgiften för 2008, med 500 kr. 
 
Innesvingen som är intresserade av att driva shopen, har lämnat ett förslag på att överta 
lagret till shopen för 94 000 och lämna 12 % i provision på försäljningen exkl. moms. 
Styrelsen föreslår att Innesvingen löser in lagret till fullt pris 154 000 och lämnar 6 % i 
provision under de första åren tills mellanskillnaden 60 000 är kvittad.  
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Styrelsen beslutade att inte ge markköparen till området bakom 7:e och 13:e tee en option 
på markområdet. 
 
 

Ordinarie årsmöte 2007 Ale Golfklubb 
Den 16 januari 2008 kl. 18.30, Medborgarhuset, Alafors, biografsalongen 

 
Mötesordförande: Hans Johansson, intendent på Albatross GK. 

 
Årsmötet beslutar: 
– att fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret, och att överföra resultatet 
till ny räkning. 
 
Årsmötet beslutar: 
– att på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Medlemsavgifterna ligger c:a 400 000 kr under årets budget 
Shopen gav under året ingen vinst. 
Leasingavgifterna för maskiner blev 150 000 kr högre än beräknat. 
Årets resultat efter avskrivningar visar ett underskott på 473 000. 
 
Årsavgiften föreslås öka med 500 kr per aktiv medlem. 
Vardagsmedlemmar betalar fullt medlemslån. 
Greenfeemedlemmar betalar full greenfee vid spel på banan. 
 
Hans Åström föreslår att vardagsmedlemmar betalar 3000 i medlemslån. 
Lars-Erik Uhlin föreslår att greenfeemedlemmar får 20 % rabatt på greenfee. 
 
Årsmötet beslutar 
- att avslå Hans Åströms förslag. 
- att avslå Lars-Erik Uhlins förslag. 
- att  antaga styrelsens förslag till medlemslån, årsavgifter och andra avgifter för 2008.  
 
Sigvard Sundelid yrkar:  
att årsavgiften höjs med 300 kr, att kostnaderna skärs ner och att ett extra årsmöte hålls i 
mars där styrelsen presenterar en ny budget. 
 
Årsmötet beslutar 
- att avslå Sigvard Sundelids yrkande. 
- att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2008. 
– att Björn Emegård väljs till klubbens ordförande för tiden intill ordinarie årsmöte 2008. 
– att Lars Schüler och Peter Eliasson väljs som ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 
två (2) år. 
– att Mattias Eliasson och Margareta Sultan väljs som suppleanter i styrelsen för en tid av ett 
(1) år. 
– att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt följande: 
 Namn               Mandatperiod 
 Peter Önnheim  Omval 2008      revisor 
 Kågan Karlsson Omval 2008      revisor 
 Gun Britt Holmberg  Omval 2008      revisorssuppleant 
 
Namn               Mandatperiod 
 Thomas Klein Nyval 2008      ordförande 
 Bernt Schmeikal Omval 2008 
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 En representant från styrelsen utses av styrelsen 
 
 
–att anta styrelsens förslag med provisoriska reparationer och ett brukande av  
   fastigheten Alhems Kungsgård 4-5 år och till en kostnad av 400 000 kr exkl. 
 moms. 
 

2008 
 

2008 års styrelsearbete kom till stor del att präglas av arbetet med att presentera en 
övergång till spelrätter.  
 
Ett misslyckat försök med nya, kinesiska, krögare (Allan Leong och Tung Quach med firma 
LQ Golfers Restaurang Konsult AB) resulterar i ett snabbt byte till nya. Kvaliteten på maten 
och övrigt, höll långt från den standard som kan krävas på en golfklubb.  
 
Från början av maj övertar Anders och Cecilia, från restaurang Jord på Södra Larmgatan i 
Göteborg, restaurangverksamheten.  
 
Många medlemmar med stora medlemslån på 13-15 000 kr har lämnat klubben under de 
senaste åren. Nya medlemmar som anslutit sig har betalt in betydligt lägre medlemslån, och 
vi har behövt göra stora amorteringar till medlemmarna med utbetalade medlemslån. 
Styrelsen med Anders Hammarström från Svensk Golfutveckling som konsult, beslutar därför 
att föreslå övergång till spelrätter. 
 
Ekonomin blir på grund av golfens allmänna svacka svag under året. Inga nya investeringar 
av betydelse görs därför för anläggningens utveckling. Reparationen efter hussvamp i 
Kungsgården slukar nära 400 000 kr och försämrar därmed likviditeten på ett olyckligt sätt. 
 
Ale GK:s Elitlag spelar i högsta serien. 
 

 

Styrelsemöte 1, konstituerande styrelsemöte. 
Plats: Medborgarhuset, Alafors, efter årsmötet 2007 
 

Styrelsemöte 2 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18.30 
 
Thomas Lundström informerade om det ekonomiska läget fram till den 31 december 2007 
Styrelsen anser att kostnaderna bör minskas. En konsekvensanalys görs över vad en 
minskning av extrapersonalen får för följder. 
 
Rep. av Kungsgården lägesrapport: 
Jan Ekberg informerade om arbetet som pågår. Ett kostnadsförslag på en 
avfuktningsanläggning som måste installeras kommer att lämnas av Munters, även ett 
kostnadsförslag för reparation av panelen mot altanen samt altanen måste tas fram. 
  
EU-bidrag för gärdesgårdar och dyl. är under bevakning. 
 
Ny kontakt med kommunen om den misskötta tomten intill Sture Svensson 
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Undersökning om Ale GK har användning för konstgräs som en idrottsklubb i Nödinge 
skänker bort. 
 
En ny medlemsmatrikel kommer att tas fram av Christer Jansson Präntab utan kostnad för 
klubben. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att ta in en offert från I-WEB om att göra en ny hemsida för Ale GK. 
 
att nybörjare får tillbaka halva avgiften för utbildningen om de blir medlemmar i klubben. 
 
att det blir möjligt med månadsinbetalning av årsavgiften via autogiro. 
 
att medlemmar kan betala en högre årsavgift via autogiro (under minst 24 månader) och då   
    slippa betala insats och medlemslån  
 
att greenfeemedlemmar som är folkbokförda minst 10 mil från Alvhem betalar 995 kr i  
 årsavgift och får 25 % rabatt på greenfee. 
 
att nya pensionärsmedlemmar (65år) vardagar, betalar insats 3000 kr och inget lån och  
 årsavgift 2800 kr 
 
att ny fullt betalande senior får med en junior under 16 år gratis första året 
 
att ta bort lånet och höja insatsen till 5000 kr 
 
att Niklas Abrahamsson och Rikard Karlberg befrias från årsavgiften för 2008. 
 
Styrelsen kommer också att under en begränsad tid införa en värvningskampanj, där 
medlemmar får halva sin årsavgift tillbaka om man värvar en ny medlem. Vid två nya 
medlemmar får man hela sin årsavgift tillbaka när de nya medlemmarna betalt in sina 
avgifter. 
 

 
 

2008-02-21. Återställning efter svampskadan i Kungsgården. 
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9 februari 2008 var banan fylld med golfare, och i bollrännan var väntetiden över en timme. 

 
 

Styrelsemöte 3 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 26 februari 2008 kl. 18.30 
 
För närvarande saknas c:a 110 medlemmar. 
 
Rep. av Kungsgården lägesrapport: 
Jan Ekberg informerade om arbetet som pågår. Munters har lämnat in ett kostnadsförslag på 
en avfuktningsanläggning som måste installeras. Kostnaden för reparationen av 
restaurangen väntas hålla sig inom budgeten 400 000 kr, även tidsplanen håller. 
 
Konsekvensanalys vid minskad personal: 
Styrelsen diskuterade Robert Löfs analys av vad en nedskärning av extrapersonalen på 
banan skulle få för följder för skötseln av banan. Styrelsen diskuterade även kansliets 
personal.  
 
En förfrågan från Partille GK om spel på Ale GK för deras juniorelit. 
Styrelsen beslutar att juniorerna får spela på vardagar fram till klockan 16:00 och med max 2 
fyrbollar per dag utan greenfee tills Partille GK är klar för spel igen. 
 
Stig Larsson kommer att kunna få fram en toalett till bra pris som placeras mellan 14:de 
green och vägen norr om banan. 
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2008-02-15. Stora matsalen östra väggen. 50 liter Boracol åtgick för att behandla 
kvarvarande bjälklag och timmerväggar mot sporer och svamp. 

 
 

 
 

2008-03-06. Lennart Johansson drar ny el på utsidan. Timmerväggens undre del ersatt 
med träreglar. Verandan tillfälligt delvis riven. 
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2008-03-13 
Stig Andersson leder arbetsgruppen som färdigställer restaurangen med ideellt arbete. 

 
 

Styrelsemöte 4 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 25 mars 2008 kl. 18.30 
 
Rep. av Kungsgården lägesrapport: 
Styrelsen inspekterade reparationen av restaurangen men ingen ekonomisk lägesrapport 
fanns tillgänglig. Tidsplanen väntas hålla och de nya krögarna får tillträde den 1 april och 
restaurangen öppnas den 15 april. 
 
Styrelsen beslutar att behålla greenfeesamarbetet med Nödinge GK dvs. nödingespelare 
betalar 200 kr för 18 hål på Ale GK och alespelare 100 kr för 9 hål på Nödinge GK 
 
Robert informerade om att en begagnad slipmaskin inköpts från St. Lundby för 12 000 kr. 
Klubben väntas på så sätt minska sina slipkostnader.  
 
Ett våtmarksbidrag från länsstyrelsen kan sökas om Ale GK har en yta på sina dammar som 
överstiger 1 300 kvm. 
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Våren 2008 berikades maskinparken med en ny traktor 
 
 

Styrelsemöte 5 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 22 april 2008 kl. 18.30 
 
Rep. av Kungsgården lägesrapport: 
Ombyggnaden klar. Kostnaden väntas hålla sig inom budgeten. Ale har en fond för inre och 
yttre underhåll, som nu kan användas. 
 
Styrelsen beslutade att den nya toaletten skall placeras mellan hål 16 och 17. 
 
Björn Emegård informerade om att Ale kommuns borgensåtagande för ett lån på fyra milj. 
sägs upp fr.o.m. 31/3 2008, på kommunens begäran. Golfklubbar är enligt kommunens 
tjänstemän inget som Ale kommun längre går i borgen för. Pantbreven kommer att övertas 
av Swedbank i Kungälv som också står för lånet. 
 
Tomtmarken mellan 7 och 13 är såld. Betalning, 250 tkr, kommer att ske när avstyckningen 
är klar. 
 
 

Styrelsemöte 6 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 20 maj 2008 kl. 18.30 
 
Björn Emegård informerade om att Ale GK fått nya krögare. Cissi och Anders som tidigare 
drivit restaurang Jord i Göteborg. Avtalet är ettårigt och löper från den 31/3 och kan sägas 
upp en månad innan avtalet går ut  
 
Styrelsen stödjer Björn Emegårds förslag att på GGF:s möte ta upp frågan om att 
medlemmar från klubbar som har fler medlemmar än 2000 per 18 hål skall betala en högre 
greenfee vid spel på andra banor inom Göteborgsområdet. 
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2008-03-13. Café 9½ byggs ut. 
 

Styrelsemöte 7 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 17 juni 2008 kl. 18.30 
 
Regler för vardagsmedlemmar: 
Vardagsmedlemmar har rätt att delta i Ale GK:s tävlingar utan att betala ordinarie greenfee, 
även om tävlingarna spelas efter kl. 15 vardagar och på lördag, söndag och helger. Endast 
ev. tävlingsgreenfee skall betalas. 
 
Styrelsen godkände ett förslag om att restaurangen får sälja banguider, polletter till 
drivingrangen och hyra ut vagnar. 
 
Ale GK kommer att vara med på en film på Ale kommuns hemsida.  
 
 

Styrelsemöte 8 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 12 augusti 2008 kl. 18.30 
 
Omläggning av lån 
Styrelsen ger kansliet i uppdrag att ta fram de uppgifter som banken önskar tills mötet i 
augusti. Styrelsen beslutar att pantsätta pantbrev 5 000 000 kr inom 7 000 000 kr i 
Fastigheten Ale Alvhem 1:1 som säkerhet för krediter i Swedbank. 
 
Björn Emegård informerade om att läkare har möjlighet att skriva ut golf på recept i Ale-
Kungälv Ht-2008. Golfspelare med recept kan spela på Ale GK för 180 kr i greenfeeavgift . 
 
Lars Schüler och Peter Eliasson arbetar fram förslag om att ev. införa spelrätter på Ale GK. 
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18 augusti 2008 hölls sedvanligt slåttergille vid slåtterängen norr om korthålsbanan. 
 

 

Styrelsemöte 9 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 28 augusti 2008 kl. 18.30 
 
Spelrätter: 
Peter Eliasson får i uppdrag av styrelsen att starta en projektgrupp där man tar fram förslag 
för en ev. ombildning av spelrätter på Ale GK. 
 
Styrelsen godkänner önskemålet om att få använda optiska instrument vid spel på banan, 
det blir även tillåtet vid tävling.  
 
 

Styrelsemöte 10 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, torsdagen den 16 september 2008 kl. 18.30 
 
Möte med banken: 
Björn Emegård, Peter Eliasson och Thomas Lundström informerade om mötet med 
Swedbank. Banken ställer sig positiv till en konvertering av klubbens medlemslån till 
spelrätter. Dock utlovas inga krediter till klubben. 
 
Stig Larsson skall begära in en offert över kostnaden för en vattenledning ner till 
drivingrangen och att samtidigt vinterbona utrymmet där bollmaskinen står. Allt detta för att 
drivingrangen skall kunna utnyttjas bättre under den kalla årstiden 
 
 

Styrelsemöte 11 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 21 oktober 2008 kl. 18.30 
 
Beslutades att iordningsställa drivingrangen för vinterträning till en kostnad ej överstigande 
15 000 kronor. 
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Beslutades ansöka om tillfällig utökad kredit på 500 000:- hos Swedbank samt 
amorteringsfrihet på lån under 1 år. 
 
Beslutades att uppskjuta de medlemslån som skall återbetalas under oktober, november och 
december 2008 till januari 2009 på grund av likviditetsproblem. 
 
 

Planeringskonferens 2008 för Ale Golfklubb 
Plats och tid: Ale Golfklubb lördag den 25 oktober 2008 
 
Diskuterades: 
Övergripande målsättning för 2009 
 *Övergång till spelrätter, information   
 *Presentation av föregående verksamhetsårs bokslut och 
   *2009 års budget 
 
Kommittéernas verksamhetsplaner för 2009 presenterades. 
 
 

Styrelsemöte 12 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, tisdagen den 25 november 2008 kl. 18.30 
 
Likviditeten i klubben är just nu dålig så styrelsen beslutar att ta ett kortfristigt lån på 500 000 
kr fram till 2009-02-28. 
 
Styrelsen gick igenom årsredovisningarna för 2008 gällande Ale GK och Ale Golf AB samt 
årsmöteshandlingarna som skickas ut till medlemmarna. Styrelsen beslutade att gå till 
årsmötet med de handlingar som lades fram. 
 
Styrelsen föreslår att medlemmar som har insatser på 13 000 och 15 000 kr får tre spelrätter 
om de så önskar. 
 
 

 
 

Den 9 december 2008 avnjöts det traditionella julbordet på Kungsgården. Anders serverar, 
se nedan. 
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Ordinarie årsmöte den 18 december 2008 kl. 18.30 

Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen  
 
 

 
 

Registrering av medlemmar, årsmötet 2008. 
 

Årsmötets viktigaste beslut kom att handla om övergången till spelrätter, och slopa systemet 
med medlemslån. En stor obalans mellan inbetalning och utbetalning av medlemslån har, 
och kommer fortsatt, att kraftigt försämra likviditeten. Bl.a. har olika åtgärder som vidtagits i 
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medlemsvärvande syfte haft både positiva och negativa effekter. Likviditetens försämring har 
huvudsakligen tre orsaker: 
 
1. Inbetalning av nya medlemslån sker inte längre direkt, utan olika former av 
avbetalningssystem fördröjer inbetalningarna, medan återbetalningarna av gamla lån sker 
direkt. 
 
2. Medlemslånens storlek har minskat från 15 000 eller 12 000 kr till 6 000 kr. Därför täcker 
inte inbetalningarna summan för återbetalda medlemslån, när lika många nya medlemmar 
kommer till, som lämnar klubben.  
 
3. Fler medlemmar än tidigare lämnar klubben, som en följd av golfens nedgång under en 
följd av år. 
 
Enda möjligheten att undvika konkurs eller ackord på sikt, är slopande av systemet med 
medlemslån och en övergång till spelrätter. 
 
Ordförande Björn Emegård hälsar de 193 mötesdeltagarna välkomna till klubbens tjugotredje 
ordinarie årsmöte för Ale GK och den femte bolagsstämman för Ale Golf AB.  
 
Ett speciellt välkommen riktas till Hans Johansson från Göteborgs Golfförbund och konsulten 
Anders Hammarström från Svensk Golfutveckling.  
 
Årsmötet beslutar  

 att utse Hans Johansson från GGF till ordförande för mötet. 
 
Förslag till införande av spelrätter: 
 
Styrelsen har presenterat ett förslag till byte till spelrätter i Ale GK. Orsaken är att klubben 
kommer att få likviditetsproblem p.g.a. obalans mellan inbetalning och utbetalning av 
medlemslån. Dagsläget är att under det närmaste året skall 1,5 betalas ut i återbetalning av 
medlemslån. Under oktober och november 2008 inställdes utbetalning av medlemslån på 
totalt 635 000 kr. Ett finansieringssystem med spelrätter skapar förutsättningar för långsiktig 
planering och förbättrar lånemöjligheterna hos banken för framtida investeringar. Det är 
många klubbar i Sverige som har hamnat i samma situation och som framgångsrikt valt att 
gå över till spelrättsfinansiering.  
Definition: Det finns även andra grupper som har spelrätt på banan utan att inneha 
spelrättsbevis, t.ex. greenfeegäster.  
Mötesdeltagarna ställer kompletterande frågor som nöjaktigt besvaras av styrelsen och 
Anders Hammarström.  
 
Årsmötet beslutar enhälligt  
- att godkänna införandet av spelrättsbevis enligt styrelsens förslag.  
- att godkänna ”Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis – Ale GK”  
 
Björn Emegård avsäger sig omval efter 7 år som ordförande.  
 
Årsmötet beslutar  
- att Thomas Klein väljs till klubbens ordförande för tiden intill ordinarie årsmöte 2009.  
 
Årsmötet beslutar  

- Att Göran Österholm och Jari Purunpää väljs som ordinarie ledamöter i styrelsen för 
en tid av två (2) år.  

- att Kent-Ole Nielsen väljs med fyllnadsval som ordinarie ledamot i styrelsen för en tid 
av ett (1) år. Ordinarie styrelseledamoten Peter Eliasson kvarstår under 2009.  
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- Styrelsen för år 2009 får därmed följande utseende: 

 
Ordförande  Thomas Klein 
Styrelseledamöter Peter Eliasson 
  Göran Österholm 
  Jari Puronpää 
  Kent-Ole Nielsen 
Suppleanter  Margareta Miles 
  Bengt Kusmark 
 
************************************************************** 

 
 
Fortsättning följer när någon klubbmedlem vill fortsätta nedteckna Ale GK:s historia. 

 
Ale den 15 juni 2010 

 
Björn Emegård 
 
 
 
 
Källor:  Arkiverade protokoll 
 Bilder ur klubbens tidning Kungsdriven. 
 Bilder ur klubbens arkiv 
 Egna bilder och minnesanteckningar 
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