
Protokoll årsmöte UDGC 2005-04-11

Närvarande: Anna Andersson
Jenny Eriksson
Mattias Hedenström
Andreas Heselius
Johan Holmlund
Gunnar Johansson
Lars Johansson
Torbjörn Lindquist
Fredrik Nordfelth
Dan Ottosson
Mats Stenborg
Daniel Svanbäck

§1 Mötets Öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat

§2 Fastställande av röstlängd
Alla närvarande är röstberättigade, se inledning.

§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
Till ordförande väljs Fredrik Nordfelth
Till sekreterare väljs Torbjörn Lindquist

§4 Val av justerare
Till justerare och tillika rösträknare väljs Dan Ottosson och Gunnar Johansson

§5 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet finner att mötet utlysts på behörigt vis

§6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor

§7 a) Verksamhetsberättelse
Under året har klubben
• Skickat ett lag till Lag-SM
• Arrangerat ett antal tävlingar, varav en deltävling till Norrlandstouren
• Gjutit utkast
• Flyttat korg till 1:ans utkast, flyttat 3:ans och 6:ans hål
• Lagt ut bark vid korgarna och rensat vid ett antal hål

b) Ekonomisk redogörelse
Gunnar redogör för årets ekonomi. Föreningen gjorde en förlust på 11000 kronor under året. Det
mesta av detta berodde på att gjutningen av utkasten blev dyrare än budgeterat.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§9 Fastställande av medlemsavgift.
Medlemsavgiften beslutades att bli 50 kr för ungdom, 150 kr för vuxen, 300 kr för stödmedlem
samt 300 kr för familj.



§10 Verksamhetsplan
Styrelsen presenterade verksamhetsplanen för kommande år.
• Banarbete där några hål ska göras om och 4 nya korgar köpas in.
• Försöka fixa skyltar vid utkasten.
• 2 lag ska skickas till Lag-SM.
• Arrangera ett flertal tävlingar, varav en lite större (Umeå Open).
• Sponsorer vid varje korg. Johan Holmlund ska tala med en konsult som får i uppdrag att sälja

sponsorsplatserna.
• Bankarta vid anslagstavlan

§11 Inkomna motioner
Kiosk och diskförsäljning – Detta är ett av föreningens långsiktiga mål. Styrelsen får i uppdrag att
undersöka möjligheten att flytta och renovera klubbens gamla klubbstuga.

§12 Val av styrelse, valberedning och revisorer
• Till ordförande på ett år valdes Fredrik Nordfelth
• Till sekreterare på ett år valdes Torbjörn Lindquist
• Till kassör på ett år valdes Gunnar Johansson
• Till ledamöter på ett år valdes Daniel Svanbäck och Mattias Hedenström
• Till suppleanter valdes Dan Ottosson och Johan Holmlund.
• Valberedningen lämnas vakant och styrelsen får i uppdrag att utse en.
• Till revisor på ett år väljs Anna Andersson
• Till revisorssuppleant på ett år väljs Andreas Heselius

§13 Arbetslag/Ansvariga
Arbetslaget för Kvällsdisken
• Mattias Hedenström – Ansvarig
• Dan Ottosson
• Andreas Heselius
• Jenny Eriksson

Arbetslaget för banan
• Gunnar Johansson – Ansvarig
• Dan Ottosson

Arbetslaget för ungdommar
• Fredrik Nordfelth – Ansvarig

Arbetslaget för tävlingar
• Fredrik Nordfelth – Ansvarig
• Jenny Eriksson
• Torbjörn Lindquist

PR-ansvarig (Kläder media etc)
• Johan Holmlund

Hemsideansvarig
• Daniel Svanbäck



§14 Banan
På banan kommer under säsongen utföras ett antal banarbeten. Följande beslutades att försöka
genomföra till att börja med.

• Grus framför utkasten som skydd mot att halka på gräset.
• Förankra broarna vid 2:an och 4:an, göra bron vid 2:ans utkast längre.
• Hål 1 – Skydd för björkarna.
• Hål 2 – Fler träd bakom björken vid korg.
• Hål 3 – Plantera pilar bortanför korg, ändra till par 2
• Hål 4 – Alternativ korgplacering inne bakom björkarna, ev 10 meter längre
• Hål 5 – Pliktportsmarkering bättre
• Hål 7 – Alternativ korgplacering vid björkarna längre ner (för tävlingar), plantera träd vid utkast

och införa pliktport.
• Hål 8 – Pinnar med plastband som OB-gräns vid tävling.
• Hål 9 – Byts ut mot ett nytt hål 6.
• Hål 11 – Plantera buske nära diket, som hinder.
• Hål 14 – Eventuellt markarbete.
• Hål 16 – Flytta korgen en bit längre in.
• Hål 17 – Pliktportsmakering ska göras bättre. Ev markarbete för att förbättra hålet.
• Hål 18 – Tillfällig flytt pga lukten. Ev bygga en kulle för framtida korgplacering.

§15 Kvällsdisken
Startdatum: Första måndagen efter yran
Årsmötet beslutade att ha lottade grupper på prov under första månaden. Styrelsen ska därefter
utvärdera försöket för ev fortsättning. Torsdagar börjar kvällsdisken 18.30 och har senast tid för att
vara med i lottningen 18.15.

§16 Tävlingar
a) Umetouren

3 deltävlingar där alla tävlingar räknas i sammanställningen. Deltävlingarna består av 1 runda + 9
hål semifinal och 9 hål final. Anmälan senast 10.00, en ansvarig för telefonanmälningar (för
långväga gäster). Första start 11.00. Deltävlingarna sker den 11:e juni, den 2:a juli och den 27:e
augusti.

b) Umeå Open
Umeå Open (preliminärt namn) blir klubbens stora tävling för året. Den går av stapeln den 13-14
augusti. 

KM
KM i golf avgörs den 23:e juli över 2 rundor + 9 hål i finalen. KM i skills kommer att avgöras
senare, styrelsen får besluta datumet.

c) Lag-SM
Uttagning till Lag-SM sker tors 5 maj, lör 7 maj och sön 8 maj genom matchgolf över 12 hål. Om
spelarna spelar gruppspel i en eller två grupper beror på antalet spelare. Ev seedning bestäms av
Fredrik Nordfelth. Banan kommer vara densamma som under förra årets uttagning + 3 nya hål.

§17 Priser
a) KD

Årsmötet beslutade att införa en vandringspokal till KD. Kassör får i uppdrag att kolla upp priset på
en sådan.



b) KM
Årsmötet beslutade att KM ska genomföras i 4 klasser, Dam, Junior, Open och Amatör. Det ska
däremot inte vara något pris i Amatörklassen.

c) Umetouren
Årsmötet beslutade att ha pris för hela touren i form av pokaler.

§18 Föreningens mål
Kortsiktiga mål

• Förbättra banan, både spelmässigt och utseendemässigt
• Synas mer i media

Långsiktiga mål
• Att arrangera en SMTD-deltävling under 2007.
• Att ordna en klubbstuga med förråd och viss försäljning vid anslagstavlan.

§19 Övriga frågor
• Frågan om pargolf väktes, inga pargolfar är planerade, men det är tänkt att bli en vid ett tillfälle

då det finns tid för en.
• Styrelsen får i uppdrag att utarbeta en alkoholpolicy.
• Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera golfresor, tex till Skellefteå.

§20 Mötet avslutas
Ordförande finner mötet avslutat.

Fredrik Nordfelth Torbjörn Lindquist
Ordförande Sekreterare

Dan Ottosson Gunnar Johansson
Justerare Justerare


