Carlskrona Golfklubb
Verksamhetsberättelse 2019
Allmänt

Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna
fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets
och Svenska Golfförbundets regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer
som föregående år.
Under verksamhetsåret har hållits 9 protokollförda styrelsemöten, 2
arbetsmöten med styrelsen & kommittéansvariga, samt 2 allmänna
informationsmöten för medlemmar.
I styrelsen har ingått:
Stefan Jurén, ordförande och klubbens representant i Blekinge
Golfförbund
Kent Andersson, vice ordförande
Anders Olvedal, kassör
Annette Nordqvist, sekreterare
Bo Claesson, ledamot
Catarina Granqvist, suppleant
Pär Berup, suppleant
Anders Johansson klubbchef har varit adjungerad i styrelsen.
Inga arvoden utgår till styrelsen.
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Verksamheten 2019
Under 2019 fortsatte styrelsen i Carlskrona GK prioritera vår
ekonomi. Det har varit fullt fokus på att anläggningen och
verksamheten kunde fungera bra genom vårt driftbolag, Almö
Golfanläggning AB.
Under våren 2019 färdigställde vi ett antal nya tees med inriktning
främst mot röd tee.
Styrelsen gjorde en strategisk inriktning, där vi beslutade att leasa
maskiner istället för att göra inköp. Från våren 2019 leasar bolaget 6st
nya maskiner och hyr även 6st nya golfbilar. Vi såg fördelar i att inte
låsa upp medel i vår vagnpark i alltför stora investeringar.
Klubben har tagit in synpunkter från medlemmar och gäster via
enkäter om vår anläggning. Vi får högt betyg på banan och vår
gästvänlighet, men med något sämre betyg på våra bunkrar.
Styrelsen valde därför under 2019 att prioritera bunkerprojektet.
Under hösten startade vi upp ändringar på hål 2, 3, 8 och 9 som vi tror
ska öka attraktionskraften på klubben ytterligare. Det kommer finnas
behov av fler bunkerförbättringar. Behovet av ytterligare investeringar
på banan finns och vi vill gärna att det händer något nytt på vår bana
hela tiden. Styrelsen föreslå därför en justering av årsavgiften 2020
istället för engångsinvesteringar från våra medlemmar.
Vi tar nu en större ansats och vill vara Blekinges bästa alternativ som
golfklubb.
Under sensommaren gjord styrelsen ett utkast i en ny vision med
inriktning om vad Carlskrona GK är på väg om ca 5 år. Detta arbete
kommer att dokumenteras under 2020 och kommer att ligga till grund
till kommande års verksamhetsplaner.
Styrelsen har 2019 fått indikationer på att Carlskrona Golfklubb snart
behöver göra ännu mer investeringar. Exempel på detta är Selmas hus
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och Runes stugby. Vi strävar också efter fler parkeringsplatser och
uppställningar till husbilar. Det finns ett uppenbart behov av skydd för
vår nya maskinpark. Fler vagnskåp efterfrågas av våra medlemmar.
På miljösidan står vi inför en stor investering av en oljeavskiljare på
vår spolplatta. Bara oljeavskiljaren kommer att kosta klubben mellan
100-200 000 kr.

Medlemsantalet är stabilt med en liten ökning, men samtidigt är
åldersstrukturen hög vilket är oroande faktor. Vi måste förnya och
öka antalet nya medlemmar. Klubben fortsätter att prioritera banans
utveckling vilket ger förhoppningar om ett ökat medlemsantal och fler
greenfeegäster.
Pin High fick under hösten en nystart och där flera artiklar har
presenterats på vår hemsida. Tanken är att fortsätta detta under 2020
med regelbundna intressanta artiklar.
Under 2019 har 12 personer varit anställda på golfklubben och jobbat
med kanslifunktion, banan, klubbverksamheten, marknadsföring etc.

Till sist ett stort tack till alla. Alla ni som stöttar klubben genom
arbete i olika kommittéer, tävlingsfunktionärer, volontärer som gör ett
fantastiskt arbete ute på vår bana.
Styrelsen ha påbörjat arbetet med 2020 års verksamhet.
Mot ännu ett fantastiskt golfår 2020!
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Ekonomi

Resultaträkningen 2019-01-01 - - 2019- 12-31
Carlskrona Golfklubb
2018

Intäkter

2019

1 651 000

1 411 457

1 379 000

1 222 848

272 000

188 609

-134 000
138 000

-70 033
118 576

Kostnader inkl
avskrivningar

Rörelseresultat
Finansiella
kostnader
Resultat

Balansräkning

Tillgångar

Carlskrona Golfklubb

2019-12-31

Skulder och Eget Kapital
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Anläggningstillgångar

7 230 444

Eget Kapital
Swedbank

-15 051

Omsättningstillgångar

Medlemslån
Lev. Skuld.
Maskinlån

7 215 393

3 460 667
1 367 300
1 490 895
896 530
7 215 392

Ekonomiskt resultat
Klubben visar ett positivt resultat enligt budget för 2019.
Medlemsavgiften föreslås en höjning på 500kr vilket ska täcka dom
ovan nämnda investeringsbehoven men också för höjda kostnader
som vi står inför 2020.
Verksamhetsutveckling 2020
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Vi prioriterar en hög kvalitet på vår bana, där höstens
ombyggnationer på banan ska få positiva effekter i en uppgraderad
och förnya bana. Medlemmar och gäster ska känna sig välkomna i vår
renoverade gästboende.
I vårt klubbhus ska alla få känslan av en gemensam samlingspunkt.
Där vi kan umgås i restaurangen och vår egen shop samt i våra övriga
utrymmen.

Medlemsavgifter
Styrelsen föreslår medlemsavgiften för senior, 5 850 kronor per år och
att städavgiften kvarstår på 400 kronor.

För styrelsen

Anders Olvedal

Stefan Jurén

Kassör

Ordförande
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