Minnesanteckningar
från uppstartsmöte med Gotskas Veteraner den 28 mars 2018
Närvarande: 45 veteraner

➢ Mötets öppnande
Ordförande Leif Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
➢ Information från Gotska GK´s årsmöte, baninformation
Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad. Klubbhuset har fått en ljusare, trevligare
och en mera praktisk inredning.
➢ Genomgång av Veteranernas seriespel 2018
Intresseanmälan för att delta i seriespelet har sänts ut via epost. De som vill delta
sänder in blanketten senast 25 april.
➢ Ekonomi
Ordf. meddelade att 16 195 kr finns innestående plus presentkort till ett värde av
1 125 kr. Under säsongen 2017 har vi spelat 33 onsdagar med sammanlagt 884
deltagare vilket genererat en intäkt på 17690 kr. Under vinterperioden har de som
önskat spelat spontangolf.
➢ Träning
Fredrik kommer att ha gruppträning för veteranerna på måndagar.
➢ Information Vallentuna – mötet
Ett 20-tal golfare från Gotskas besökte i augusti 2017 Vallentuna GK. I år kommer de
hit för fortsatt utbyte mellan klubbarna där Gotska hoppas på revansch för fjolårets
förlust. Även När GK har samarbete med Vallentuna så det blir spel på både När och
Gotska. Förslag på speldagar: När den 13 sept och Gotska den 14 sept.
Kalle Malmberg, Vallentuna informerade om deras verksamhet som förutom golf även
omfattar motion, bordtennis, bridge och andra sociala aktiviteter.
➢ Genomgång Veteranernas spelprogram 2018 och tävlingsledare
Spelprogrammet börjar den 4 april med start kl. 9.00. Samling senast kl. 08.30.
Den 15 augusti spelas Ryder cup mot Slite på Gotska.
➢ Damsektionen - ny speldag torsdag
Damsektionen har bytt speldag till torsdagar så det passar bättre för veteranernas
damer att vara med på deras tävling.

➢ Frivilliga till köket under sommaren
Önskemål om frivillig hjälp i köket 4 timmar per dag under 8 veckor. Ragnhild
Wessman fick uppdraget att undersöka intresset för att ställa upp på detta.
Belöning utlovades i form av greenfeebiljetter ( 2 st) om man ställer upp mer än 10
timmar.
➢ Banan hål 7
Ändringen av 7:ans hål har framflyttats till hösten.
➢ Ordet är fritt
Kalle Malmberg informerade om Stockholmsveckan i golf sista veckan i juli.
4 st ”nya” medlemmarna presenterade sig och hälsades välkomna.
Nästa möte blir den 4 juli i klubbhuset.
➢ Avslutning
Ordf. Leif Karlsson tackade för att så många kommit till mötet, önskade alla en trevlig
golfsäsong och avslutade mötet.

För minnesanteckningarna svarade:

Ragnhild Wessman

