Minnesanteckningar
från upptaktsmöte med Gotskas Veteraner den 4 mars 2020
Närvarande: ca 40 veteraner
➢ Mötets öppnande

Ordförande Leif Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
➢ Veteranernas seriespel 2020
Kommer i år att räknas t.o.m. 54 i hcp. Spelas i 4-mannalag. De 3 bästa ronderna
räknas. Nytt för i år är att även damerna spelar på Ljugarns gk.
➢ Ondagstävlingar
Lista med förslag på tävlingsledare delades ut. Den ska revideras med rätt datum.
Spelprogrammet börjar den 1 april.
Vidare beslöts att nuvarande Allklass +8,0 – 54 ändras till klassindelning. A/B klass tom
hcp 25,0, C/D klass 25,1 - 54 samt klass 9 hål.
Vår och Hösttävlingen (veteranmästare) spelas vid 6 tillfällen där de 4 bästa räknas.
November - mars spelas spontangolf utan utsedd tävlingsledare. De som spelar
skriver upp sig på en särskild lista för klubbens redovisning.
Beslöts att tävlingsledningen får kaffe och macka.
➢ Ekonomi
Kassören Hasse Bergvall meddelade att överskottet från 2019 är 7 460 kr.
Budgeten för 2020 diskuterades och mötet beslöt att resekostnaden för seriespelet
utgår liksom kostnaden för vårslaget på Lugnet utgår och kommer att spelas på Gotska.
Budgeten kommer att revideras efter mötet.
➢ Ändringar på banan
Hasse Bergvall informerade om ändringar på banan.
På hål 7 återstår att fixa greenområdet.
Ny sand har inskaffats till bunkrarna.
Markering och skyltar på banan har förbättrats.
Semiruffarna som nu är ojämna verikalskärs och strösås.
Med hjälp av sponsorer kommer ett nytt garage för golfbilar, vagnar, bagförråd och
sophantering att byggas.
Rangen kommer att förses med nya mål.
En ny banarbetare har anställts.
➢ Nytt regelverk
Jörgen Andersson informerade om världshandicapsystemet som började gälla från
1 mars 2020. Man kan gå in på Min Golf och se sitt nya hcp.
➢ Avslutning
Ordf. Leif Karlsson avslutade mötet och bjöd in till kaffe och bulle.
För minnesanteckningarna svarade:
Ragnhild Wessman

