
   
 

 
Styrelsemöte 4. Ale Golfklubb/Ale Golf AB 
 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdagen den 20 april 2016  kl 18:00 
 
Närvarande Merja Forsäng  MF Ordförande 
  Arne Svensson  AS Vice Ordförande              
  Ingvar Masser  IM          

                           Anders Eriksson  AE Adj 
        Henning Lundström HL Adj 
          
 
1.  Mötets öppnande 
    Dagens ordförande Merja Forsäng hälsade adjungerade och styrelsens medlemmar välkomna och  
    förklarar mötet öppnat.  

 
2.   Protokollförare och Justeringsman  
     Till att föra dagens protokoll utsågs Ingvar Masser och till justerare valdes Arne Svensson 
      
3.   Föredragningslistans godkännande. 
     Den föreslagna föredragningslistan godkändes.        
      
4.  Utseende av ordinarie ledamot. 
     Adjungerad till dagens möte är Henning Lundström och Anders Eriksson.  

 
5.  Föregående protokoll. 
     Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
      
6.  Aktuellt läge och planerade åtgärder. 
    
Anders E: Banan och byggnader 
 

- Banan är nu öppnad med sommargreener. 
- Flaggstängerna efter den sista rondellen vid vägen på uppfarten till golfklubben är upptagna och skall 

återplaceras på någon annan lämplig plats, gäller även kärra med hänvisningsskylt till Ale GK. 
- Ny skylt, lika den blå skylten, med texten Ale GK och en golfspelare, skall sättas upp på vägen vid 

högersvängen efter den sista rondellen. Ansvarig IM. 
- Dräneringar är utförda på banan. 
- Vattenfilter till Kungsgården klar v. 17. 
- Panelbyte på Kungsgårdens västra vägg är klart, men skall målas en gång till, med hjälp av 

tisdagsgruppen. 
- Sommarpersonal inför sommaren är klar och börjar arbeta 2:a veckan i juni. 
- Tee 43 håller på att iordningställas för fullt, planerat att vara klart i maj. Nya teemarkeringar är framtagna 

och tee 43 är med i årets banguide. 
- Vi kommer förhoppningsvis att bli sponsrade med blommor till den runda rabatten vid rondellen mellan 

kansliet och restaurangen och framför restaurangens västra vägg  
- Arbetstider 06.00 – 14.30 från vecka 17 . 
- Campingplatsen har fått en ansiktslyftning med grillplats, dränering, platsmärkning mm.  

av Bent Nissen.  
 



Henning: Kansliet och träning  
 

- Knatte och juniorträning är igång från v.17.  Kurser för grupper kommer att genomföras under 
lördagar.   

- Avtal med Euroshop skall sägas upp omg. ersattes av Boxnet. 
- Shopen igång och har haft Grand opening den 9/4. 
- Bokningsportalen via hemsidan kommer att ge möjlighet att boka privatlektioner. All 

gruppträning skall bokas via bokningsportalen. 
- Vi har möjlighet att ansluta oss till Golfhäftet Plus, vilket innebär att de som har golfhäftet får 

spela en 2:a gång till halva greenfeepriset. Beslut tas vid nästa styrelsemöte. 
MF kollar beläggning på vår bana när det skulle passa bäst för Golfhäftet Plus spelare samt hur 
hanterar våra ”Plus+” klubbar denna fråga.  

- Beslut togs att gå med som partnerklubb till HGC, innebär att våra medlemmar får rabatt på 
rangebollar mm. vid vinterträning på HGC samt att alla HGC:s kursdeltagare kommer att 
informeras om nybörjarmedlemskap hos ALE GK á 6 x 495 kr 

- Marknadsfokus AB kan hjälpa till med information och marknadsföring om Ale GK till 
nyinflyttade i Ale och Lilla Edet:s kommuner. Vi tackar nej till detta och skall istället själva 
annonsera ett flertal gånger i Ale Kuriren. 

- Kolla uppsägningstid hos JGL och Q-bank av nuvarande avtal för hemsida.   
- Påminnelse av behov av golfvärdar har skickats ut. 
- Öppettider i kansliet 07.30 – 15.00 under helgar, under högsäsong. 
- Erbjudande att annonsera i husbilstidning för 1500 kr. Vi avböjer. 
- Erbjudande att informera om Ale GK på TV-skärmar i Bäckebol. Vi avböjer. 
- Inspektionsrapport från Anticimex ang nya rutiner betr. bekämpningsmedel. 
- Vi avböjer info. kampanj ”Golf är häftigt” från Golfhäftet. 
- Leader bidrag,   HL försöker boka besök med kommunen, Thomas Sundsmyr för att få 

vägledning i bidragansökan. 
- ”Beachflagga” beslut att inskaffa beachflagga med Ale GK logotype. IM  

 
 
 
Ekonomi:  
 
Resultatrapport gicks igenom. 
 
 
7. Besluts-uppföljnings-och diskussionsfrågor 
  
- Restaurang /café , kiosk  
     - Avläsning av el för både cafe och kiosk. HL-  
     - 2 st frysboxar för glass skall återlämnas till GB-glass. HL 
     - Upprätta inventarieförteckning. HL  
- Älvängens vårmarknad 1 maj. 

- fråga Bent Nissen om han kan ansvar för dagen. MF 
- HL upprättar material och ”aktivitets”lista. 

- Erfarenheter från städdagen till nästa år tas upp på nästa möte 
- Beslut att lägga till ytterligare ett betalningsalternativ för rangekort med   
  200 drag á 25 bollar för 1000 kr. Juniorer halva priset. 
- Intäkts/kostnadskalkyl av kortbetalning på rangen flyttas fram till hösten. 
- Ingen juniorträning på torsdagar,  MF svarar på mail från Ulf Englund 
- Tävlingsbestämmelser och Ordningsföreskrifter OK, dokumenten finns i dropbox. 
- Rabaterad greenfee sena eftermiddagar på helger, beslut tas vid nästa möte. 
- 2 st nycklar till kansliet skall införskaffas. HL 
- Hur marknadsföra korthålsbanan framåt, tas upp vid nästa möte. 
 



 
 
8. Övriga frågor. 
 
Informationstext om Ale GK i ”Golfguiden” måste kompletteras. HL 
 
       
9. Nästa möte 
      
Den 25 maj kl 18.00 
 
  
 
 
 10. Avslutning 
    
Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat 
 
   
 
 
 
 
 Vid protokollet                                       Justeras     Ordförande 

                                                                            
 
 
 Ingvar Masser                                    Arne Svensson   Merja Forsäng      

 
 

      
 
 
 
 
 
    


