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Protokoll från Oldtimers augustimöte 2015-08-17  

Tid: Klockan 14.00 till 15.00  

Plats: Chalmers GK klubbhus  

 

Närvarande:  

 

Alfonsson Stickan  Källberg John 

Andréasson Jan   Nihlén Anna-Karin  

Appelberg Ingegerd   Nilsson Rolf 

Appelberg Kristian   Nordwall Barbro 

Arping Inger  Nordwall Bengt A 

Aznar Charlotte   Rosén Ulla 

Bjerke Lars-Eric   Setterstig Britt-Marie  

Brandén Anders   Setterstig Hans 

Egeröd Eskel  Steffner Britt-Marie 

Eksteén Bo  Steffner Kurt 

Follin Carl   Westin Eva  

Fridell Leif   Wingren Urban 

Hellman Peter  Åkerman Anders 

Karlsson Sigvard  Åkerström Erik 

   

     

Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 4 nedan 2015-08-21 

 

1. Mötets öppnade  

Mötet öppnades av Eskel Egeröd som också valdes till ordförande för 

dagens möte. Deltagarna hälsades hjärtligt välkomna. Dagordningen 

godkändes. 

 

2. Närvaroförteckning 

Se ovan 

 

3. Nästa möte  

Bestämdes att äga rum måndagen den 14 dec 2015 kl 10:00.  

 

4. Protokoll  

Inga frågor fanns beträffande föregående mötes protokoll. 

Dagens protokoll kommer att distribueras via mail samt anslås på 

anslagstavlan i klubbhuset.  
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5. Måndagsspel 

Carl redogjorde för hur upplägget/fördelning av de olika spelformerna 

tas fram. Ansvariga för måndagsspelet skall på decembermötet föreslå 

fördelning och ev. grupperingar för spelet 2016. Mötet bestämmer då 

upplägget. Det framfördes att när två tävlingsledare är på plats bör en 

av dem starta i första bollen för att vara på plats när vi kommer 

tillbaka efter välförrättat värv, samt nr två startar i sista bollen. 

Datasystemet gör det ännu inte möjligt att välja från vilket tee Du 

önskar spela. Sigvard K efterlyste vad som skulle kunna tänkas förändras 

för att de över 65 år i klubben som ännu inte är med oss skulle kunna 

aktiveras till ”Oldtimers” spel. 

 

6. Matchspel  

Kurt meddelar att uppgjort spelschema följs. Problemet i år var att han 

själv inte hade gått vidare till höstens spel. 

 

7. Klubbutbyten  

Årets bortamatch ägde rum på Sjögärde enligt spelschemat. Höstmatchen 

går av stapeln programenligt hemma den 24 aug. Peter informerade om att 

mellan 8.00 -9.00 startar endast hemmaspelare. (För att deltagarna från 

Lycke skall få ”sovmorgon”.) 

 

8. Tävlingen 60 par 60 

Årets tävling går av stapeln den 7 september. Här gäller anmälan parvis. 

Det är ”shotgun” med start kl 9:00. Avgift 100 kr samt 200 kr i greenfee 

för gästerna. Som vanligt gäller det att i första hand hitta någon 

golfkompis från utomstående klubb. 

 

9. Fester och utflykter 

Höstens ”hemliga resa” går av stapeln onsdagen den 9 sept. Det blir i år 

Borås golfklubb som får den äran. Resa sker med egen bil. För att 

förenkla för samåkning för de som anmält sig, skall Peter maila berörda 

medlemmar.  Anmälning direkt till Peter Hellman.  

Kurt Steffner föreslog ett studiebesök hos Göteborgs nya Ölinvest 

(Pripps lokaler i VF) Förslaget fick mötets gillande. Han skulle försöka 

boka detta någon gång i november. 

 

10. Information från styrelsen. 

Lennart (vår klubbdirektör) informerade om: 

Vidtagna åtgärder. A/vinterns/vårens besprutning av gått bra och fått 

godkänt B/prover på greenernas sammansättning har skett. De är i mycket 

gott skick C/upprustning av klubbhuset avslutat D/ny hemsida klar 

E/viasatmottagning i klubbhuset klar F/ny telefonväxel installerad som 

sänker klubbens kostnader. 

Planerade åtgärder. A/golfhäftet skall nästa år även gälla helger 

B/utökat antal tränare har bl.a. resulterat i 101 nybörjare som det 

gäller att genom aktiviteter försöka behålla i klubben C/puttinghus 

planeras D/anslutning till fiber (IP Only´s öppna nät) 

 

Lennart frågade vidare efter möjligheten att frivilliga från oldtimers 

återigen skulle kunna ställa upp med ”skötselgrupper” för rabatter mm 

runt klubbhus. Något att ta upp på nästa möte. 
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11. Övriga frågor. 

Inger Arping passade på att fråga Lennart om underhåll av klubbens 

omklädningsrum. Frågan var inte obekant för honom. Vidare frågade Inger 

om uppställningsplatser för husbilar. Lennart svarade att detta ingick i 

en större planeringsfråga för området runt klubbhus och parkeringsytor. 

 

Urban informerade om vår kassabehållning, vilken var god. Han har 109 

registrerade medlemmar. 92 st har betalat för 2015 varav fortfarande 4 

st ej gått att identifiera. Urban tog sig friheten att räkna upp vilka 

som var registrerade som obetalda. Vissa konstaterades ej längre vara 

aktuella. De övriga skulle uppsökas för kontroll. 

 

17. Mötets avslutande  

Eskel Egeröd tackade för visat intresse och avslutade med sedvanligt 

”klubbslag”.  

 

 

………………………..  

Jan Andréasson  

/sekreterare/  

 


