KLUBBNYTT
Januari 2019

Klubbnytt från Ängsö Golfklubb

Sammanfattning av 2018
Säsongen 2018 kommer vi nog att minnas som den varmaste och torraste
sommaren i mannaminne. I princip alla banor i södra och mellersta
Sverige led fruktansvärt av vattenbrist och uttorkning vilket tärde mycket
hårt på spelytorna. Ängsö GK har dock fördelen av att ha Mälaren som
vattenkälla vilket gjorde att vi inte behövde ransonera vattnet vilket
många andra klubbar tvingades till. Torkan gjorde också att brister i
bevattningsanläggningarna i Golfsverige blev tydliga, i vårt fall är vi dock
redan i färd med ett utbytesprogram för våra spridare

I det här numret
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•
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•

Tävlingskalender 2019

•

Kallelse vårårsmöte 2019

Medlemsutvecklingen var positiv, medan antalet spelade ronder
minskade. Medlemsronderna minskade med 17% medan gästronderna
faktiskt ökade med 2% vilket var överraskande med tanke på värmen men
det faktum att vi rankades som 2:a bästa golfbana i Västmanland kan ha
varit ett skäl samt att vår husbilsuppställning fått mycket beröm!
Ekonomin i klubben är fortsatt positiv och de flesta punkter i styrelsens
verksamhetsplan är uppnådda,mer information fås vid Vårårsmötet den
21 februari, se separat kallelse.

Brukar du tippa ibland och använder tipskortet?
Om du gillar oss kan du ange Ängsö Golfklubb som din
favoritförening och samtidigt stötta vår ungdomsverksamhet utan någon extra kostnad för dig! Tack för ditt stöd!

Pst.. Ny bostadsadress eller mejladress? Hör av dig till kansliet så vi har rätt kontaktuppgifter till dig!

REGELINFORMATION!
Som många av er vet har ett antal regler ändrats till säsongen 2019.
I de flesta fall är ändringarna avsedda att förenkla och snabba på spelet.
Vi har fått förfrågningar om att anordna några informationstillfällen för att presentera de nya reglerna
och svara på frågor om hur dessa kommer att användas och här nedan finner ni 4 olika tillfällen när
dessa informationstillfällen kommer att anordnas och vi hoppas att något av dem kan passa er.
Ingen föranmälan är nödvändig.

Dagtid:

1.

13 februari klockan 13:00

2.

20 februari klockan 13:00

Kvällstid:

1.

12 mars klockan 18:00

2.

26 mars klockan 18:00

Alla informationsträffar äger rum i Irsta Bygdegård och beräknas ta max 2 timmar.
Klubben bjuder på fika!

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Tävlingsprogrammet 2019 t.o.m Ängsöveckan (fler tävlingar kan tillkomma)
2019-05-01

Åke Hultströms minne 2-mannascramble

2019-06-06

Jubileumstävling Ängsö GK 40 år (endast medlemmar)

2019-06-08

Golfresan on tour

2019-06-21

Midsommarlunch med golf

2019-07-09

Ängsö 2-mannaboogie, kanonstart

2019-07-10

Singeltävling inkl. PJ, GMT, UJ och LA

2019-07-11

2-mannascramble, kanonstart

2019-07-12

Golfhäftet Trophy, 2-manna Greensome, kanonstart

2019-07-13

Texas Scramble 4-mannalag, kanonstart

Övriga säsongen presenteras i nästa nummer av Klubbnytt

Förutom ovanstående tävlingar finns ju de tävlingar som pågår över hela säsongen:
Måndagar kl. 17:00 - 18:30
Onsdagar kl. 08:00

PJ = "Poängjakten" Junior
LM = "Ladies Morning"

Onsdagar kl. 08:00

GMT = "Gentlemens Morning"

Onsdagar kl 16.45 - 17.15

UJ = "Ungdomsjakten"

Onsdagar kl.15:00 - 16:00

LA = "Ladies Afternoon" 18 hål

Onsdagar kl 17:30 - 18:00

LA= "Ladies Afternoon" 9 hål

Torsdagar kl 18:00 -19:00

+21 Touren

Kallelse till Ängsö GK Årsmöte
Härmed kallas medlemmar i Ängsö Golfklubb till årsmöte.
Plats: Ängsö Krog, Ängsö Golfklubb
Datum och tid: torsdag den 21 februari 2019 klockan 19.00.

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på Ängsö GK
vinterkansli på Flottiljgatan 49 från och med den 14 februari 2019

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Fråga om mötet har behörigen utlysts.

3.

Fastställande av föredragningslista.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b)

Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- / räkenskapsåret.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med
balansräkningen.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10.

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det innevarandeverksamhets- och räkenskapsåret.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.

Fastställande av spelrättsbestämmelser samt fastställande av antalet spelrätter

13.

Bekräftelse av:
val av fyra (4) ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, varav en ska vara sammankallande

14.

Övriga frågor (information och diskussion)

15.

Mötets avslutande

Kontakta oss
Om ni vill ha något infört i nästa nummer av Klubbnytt eller har synpunkter på innehållet i detta nummer, tveka inte
att höra av er till kansliet.
Ni når oss på: kansli@angsogolf.org eller på telefon 0171-44 10 12

