KINDS GK VETERANERNA
Styrelsemöte 2021-05-20
Golfrestaurangen Kinds GK klockan 10.00
Närvarande: Staffan Kulneff ordförande, Lars Gunnar Rubne sekreterare och
Åke Gustavsson kassör.

Saknas: ledamot Bernt Landh.

§1

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Staffan informerade om
att vi har fått positiva besked från Svenska Golfförbundet om att totalstoppet för
arrangerade tävlingar upphör fr.o.m. 1 juni, men att Västergötlands Golfförbund
anser att smittläget fortfarande är högt i regionen och tillåter inte tävlingar förrän
6 juni. Det finns inte några restriktioner för spelare 70 år och äldre. Han
informerade också om att det hade varit aktiviteter på banan för ungdomar med
vissa funktionshinder och att detta hade uppmärksammats av Borås Tidning som
hade helsidesreportage om detta. Bra PR för klubben.

§2

Veterangolfen.
Vi beslutade att börja Veterantävlingarna den 10 juni och att vi kommer att göra
stora förändringar i tävlingsverksamheten. Anmälningar görs som tidigare på
Min Golf, starttider och resultatet presenteras som tidigare, men vi har ingen
sittande och mottagande tävlingsledning. Spelarna hämtar sina score-kort i lådan
för korten med uppmärkta tider, betalar med swish eller går in och betalar med
kort i shopen, spelarna skriver sina egna kort och signerar dem efter gemensam
kontroll efter rundan och korten läggs i en låst brevlåda. Nytt för i år är att det är
fritt att välja Tee vilket görs vid tävlingsanmälan. Vi behåller tävlingsavgiften på
SEK 50:Linus ordnar våra score-kort som tidigare och personal i receptionen för in
resultaten i GIT. Vi startar säsongen med en A-klass (0-19,9) och en B-klass
(20-54). Blir det alltför ojämna grupper kan vi justera dessa gränser senare under
säsongen.

§3

Matchspel.
Vi bestämde att det ska bli matchspel denna säsong och vi talar med Björn Lund
som upprättar anmälningslista och spelplan med angivna datum för när varje
match ska vara spelad. Max 32 spelare får spela matchspel och ”först till kvarn”
gäller.

§4

Golfresa i höst?
Vi beslutade att vi ska försöka ordna en tvådagarsresa i höst, men vi avvaktar
med slutligt besked och planering till efter midsommar och får då ta hänsyn till
vilka restriktioner som finns kvar. Hur blir boendet? Reser vi med buss eller
egen bil? Många frågor väntar på svar.

§5

Hur få ut information?
Vi gör en grupp i GIT för alla över 60 år som får information om att vi spelar
alla torsdagar utom under golfveckan och vi upprättar inget tryckt
tävlingsprogram. Den 7/10 är det Gubbasvingen och säsongen avslutas med en
scramble-tävling och årsmöte den 14/10. Vi informerar med utskickade mejl,
sätter upp information på anslagstavlor och skriver på Veteransidan på klubbens
hemsida.

§6

Herrar 50% i shopen
Vi har fått uppgift på att damerna har haft en speciell helg där de kunde få 50%
rabatt i shopen och vi undrade om det kan ordnas en helg även för herrarna.
Linus informerade om att klubben inte kan bestämma detta eftersom vi inte äger
och driver shopen, men han lovade att han ska framföra vår önskan och så får vi
avvakta vidare besked.

§7

Övriga frågor.
Vi gick igenom våra beslut med vår klubbchef Linus och gick igenom en lista
med frågor från 2019. Allt verkar vara på plats och vi startar de länge
efterlängtade tävlingarna. Vi fördelade dagar då vi i styrelsen kommer till
klubben före tävlingarna och ställer i ordning kortlådan, brevlådan och
informationsskyltar.
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