Styrelsemöte 7

Idrefjällens Golfklubb 16/9-2020

Närvarande ledamöter och suppleanter: .
Inga Lill Svedmyr Johansson, Elin Persson, Agneta Martinsson, Ann Langhard, Jan
Heder och Alf Johansson. Josefin Norell och Tor-Arne Midtlie via skype.
§ 1 Inga Lill hälsade alla välkomna och mötet öppnades.
§ 2 Elin var närvarande och valdes till sekreterare.
§ 3 Dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll godkändes.
§ 5 Vi har haft 4792 greenfee gäster fram till 15 september. Det är en ökning
med ungefär 1000 personer sen förra året.
När det kommer till gästundersökningen så är det några som tycker att
bunkrarna inte är välskötta och att golfrestaurangen inte var öppet så länge om
kvällarna. Men hoppas på en ändring till nästa år med öppettiderna. Annars
tycker gästerna att det har varit bra mat med dagens lunch, bra bemötande ute på
golfbanan av personal och att det är en väldigt fin bana i år. Vi ligger bra i
Sverige med statistiken.
§ 6 Avtalet har inte kommit från Idre Golfbana AB.
§ 7 Damgolfen – Det är bra. Det är fortfarande mellan 12-15 st som är med varje
gång.
Herrgolf – Det är bra. Där är det också mellan 12-15 st som är med varje gång.
Det är mer yngre som är med i år och det är väldigt kul.
Ungdomsgolf – Vi har haft avslutning för ungdomarna för den här säsongen.
Det var 8 st som var med på avslutningen. Vi körde lite små tävlingar och mat,

samt prisutdelning.
§ 8 Vi tänkte att vi skulle uppvakta medlemmar som fyllt jämnt. Återkommer om
hur vi ska fira dem i nästa möte.
§ 9 24 eller 25 september kommer de att ha en onlineutbildning för LOK-stöd.
Hanna Nooni från sisu vill träffa oss. Förslaget är att ha en utbildning och middag
på Pernilla Wiberg Hotell. Inga Lill pratar till Hanna om plats och tid.
§10 Fredrik är nöjd med sommaren och det har varit mycket mer gröna kort kurser i
år.
§11 Final Gut och Jent golf den 26/9 och sedan Lägg Åh den 3/10. Vi kommer inte
att köra någon middag när det är gut och jent golf finalen utan vi kommer att flyttar
den till Lägg Åh istället.
§12 677 medlemmar och det är 565 som är aktiva.
§13 22 oktober är det årsmöte i Borlänge med middag. Inga Lill har haft möte med
alla ordförande för golfklubbarna i Dalarna. Dem skulle vela sammarbeta med att
ha Siljan runt eller också golfhäftet. Det var flera olika åsikter kring den frågan.
§14. Dalademokraten kommer att göra ett reportage om Idrefjällens Golfklubb.
Dem kommer hit och ska intervjua och ta bilder på banan. Superkul.
§15. Nästa möte är 21 oktober kl. 18:00
Återkommer om plats.
§16 Inga Lill tackade för sig och förklarade mötet avslutat.
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Ordförande Ingalill Svedmyr Johansson

