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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 8 protokollförda styrelsemöten hållits samt 2 arbetsmöte med 

styrelsen & kommittéansvariga. De allmänna informationsmötena för medlemmar har fått 

ställas in pga corona. 

 

I styrelsen har ingått; 

Johan Braun, ordförande och klubbens representant i Blekinge Golfförbund 

Bo Claesson, vice ordförande 

Torbjörn Jonasson, kassör 

Jesper Billing, sekreterare 

Roger Bard, ledamot 

Ulla Nelson, suppleant 

Anna-Lena Nilsson, suppleant 

Anders Johansson, klubbchef, har varit adjungerad i styrelsen. 

 

Inga arvoden utgår till styrelsen. 

 

 

 

 



Carlskrona Golfklubb 

Verksamheten 2021 

 

Vår nye ordförande Johan Braun med delvis ny styrelse rivstartade säsongen med en 
omfattande genomgång av roller och ansvar inom klubbens organisation. Ett tydligare 
regelverk kring klubbchefs/VD:s samt styrelsens ansvar och befogenheter togs fram och 
klubbades igenom. Den stora floran av kommittéer minskades ner till fyra stycken som haft 
bra tryck i sina respektive verksamheter. Johan har löpande i sina utskick informerat om vad 
som händer i klubben vilket har uppskattats mycket av er medlemmar. Information och hur 
vi kommunicerar internt och externt är en viktig fråga för oss i styrelsen. Hemsidan behöver 
gås igenom och fräschas med lite annan layout och mer aktuellt innehåll. Sociala medier är 
en kraftfull källa till information där vi mer samordnat kan marknadsföra golfklubben. 
Styrelsen tillsammans med kansli och kommittéer jobbar vidare med den frågan.  
 
Banan är och har fortsatt mycket hög prioritet. Vi har de senaste åren haft ett litet utrymme i 
budgeten för satsningar och delprojekten med tee och bunkrar fortsätter vi med. Förra året 
var en av de mest händelserika på banan där vi bl a renoverade treans och tians teeområde. 
Gul tee på trettonde är helt nyanlagd och röd tee på fyran har också fått nytt gräs utrullat. 
Under kapitlet nysådd hittar vi detta på elvans och tolvans tee samt ett intressant test av 
hybridgräs är lagt på femtondes gula tee.  
 
Bunkrarna är en bra bit på väg mot den kvalitetsnivå vi önskar. Med egen personal tog vi 
ytterligare ett steg i utvecklingen och shapade om ett antal bunkrar. Fyrans greenbunkrar är 
ett lyckat exempel på vad vi med ganska små medel kan åstadkomma och det står fler 
bunkrar i den kön. Ettans greenbunkrar har grävts ur och fått ny sand. Byte av sand har även 
gjorts på flertalet andra bunkrar.  
 
Så över till fastigheterna där bildandet av Anläggningskommittén bidragit till att våra gamla 
trähus fått mer fokus än tidigare. Efter en grundlig inventering konstateras att bäst före 
datumet för länge sedan passerats på några stycken där vi de senaste åren lappat och lagat 
efter bästa förmåga. Styrelsen ser behovet av stora investeringar framför sig, inte minst 
gällande klubbhuset. Där tog vi ett beslut innan jul att börja med en totalrenovering av 
restaurangens kök och matsal. Utanför klubbhuset har plank satts upp kring soptunnorna 
och vid sidan om putting green. Allmän uppfräschning av klubbhusområdet har också 
påbörjats och det arbetet fortsätter vi med. Från medlemsenkäterna, där störst kritik 
kommer på kiosk och toaletter har vi köpt in en miljötoalett som ersätter våra gamla 
utedass. Kioskens tillgänglighet och innehåll samt framtida placering utreds vidare 
tillsammans med krögarna. 
 
Shopen har investerat i en golfsimulator vilket genererat en bra slant till klubben och vi 
erbjuder ett av de mest avancerade programmen med många banor att spela på samtidigt 
som trackmannen håller koll på svingen. 
 
 



 
Medlemsantalet ligger på en stabil nivå men vi ser gärna insatser från kansli och kommittéer 
som ökar på den skaran. Trots fulltecknade nybörjarkurser så har vi ett naturligt frånfall av 
medlemmar. Kom gärna med idéer hur vi kan marknadsföra och göra klubben än mer 
attraktiv. 
 
Så några ord om klubbens ekonomi, både i AB och CGK. Vi konstaterar glädjande att vi i båda 
bolagen redovisar vinst för 2021 och i AB ligger vi i princip på budget. För CGK är resultatet 
bättre än budget men förklaras till stor del av ett retroaktivt och välkommet FORA-bidrag. Vi 
har haft en bra dialog med kansliet angående den löpande förvaltningen och givande 
diskussioner i styrelsen kring den ekonomiska verksamheten.  
 
Men med tanke på de utmaningar klubben står inför gällande fastigheterna så behöver vi 
bygga upp en större kassa. Ska vi renovera eller bygga ett nytt klubbhus måste vi visa banken 
flera år av högre vinster än det vi sett de senaste åren. Årets resultat för klubben är i alla fall 
ett steg i rätt riktning. 
 
Avslutningsvis ett stort tack till alla er medlemmar som stödjer klubben samt till personalen 
för ert gedigna arbete med klubbens utveckling. Till alla ideella, i eller utanför kommittéerna, 
ett extra stort tack för all tid ni lägger ner. Tillsammans har vi ett starkt varumärke med en 
bana i en unik skärgårdsmiljö som ger det självklara valet för framtidens golfare. 
 
Då arkiverar vi golfåret 2021 och ser med spänning fram emot ett lika innehållsrikt 2022. 
 
Styrelsen Carlskrona Golfklubb 
 
 
 
 
 
  

 

 


