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ÅRSMÖTE
Torsdagen den 11 mars 2021 Klockan 19:00
Digitalt möte (Zoom)

1. Kallelse till Ängsö GK Årsmöte
Härmed kallas medlemmar i Ängsö Golfklubb till årsmöte.
Plats: Digitalt (Zoom) Instruktioner kommer på mail.
Datum och tid: torsdag den 11 mars 2021 klockan 19.00.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Ängsö GK:s hemsida fr.o.m. 4 mars 2021.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.

Fastställande av föredragningslista.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.

Val av två protokolljusterare, 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- och 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 innevarande verksamhets- och
räkenskapsåret.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.

Fastställande av spelrättsbestämmelser samt fastställande av antalet spelrätter

13.

Ändring av stadgar för Ängsö Golfklubb

14.

Övriga frågor (information och diskussion)

15.

Mötets avslutande
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ÅRSBERÄTTELSE 2020

Foto: Bengt Kring

Ängsö Golfklubb Vårårsmöte 2021

2

ORGANISATIONEN UNDER ÅR 2020
Valda funktionärer
STYRELSE
Ordförande
Vice Ordf.
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

REVISORER
Lena Wiberg
Curt Nilsson
Karl Spånberg, suppl.

Björn Axelsson
Joakim Grenblad
Ove Pettersson
Kenneth Toftebrant
Siv Bånghammar
Sven Berg
Kristin Widh

VALBEREDNING
Torsten Andersson
Cecilia Högdahl
Kenneth Palm
Per Ekström

DAMKOMMITTÉ
Camilla Toftebrant (ordf.)
Anna Sandgren
Kristina Skärås

KLUBBHUSKOMMITTÉ
Bertil Thunblom (ordf.)
Åke Thunström
Kjell-Ove Anegrund
Kjell Thörnqvist
Calle Högwall
Roger Karlsson
Bengt Eriksson

JUNIORKOMMITTÉ
Anders Hamrin (ordf.)
Per Jansson
Fatah Guedra
Cecilia Högdahl
Ulrika Wahlbäck
Kenneth Toftebrant
Ronnie Piispanen
Veronica Grundqvist Hamrin

OLDBOYSKOMMITTÉ
Karl Spånberg (ordf.)
Torsten Andersson
Kjell Törnqvist
Bengt Eriksson
Leif-Åke Isaksson
Ulf Carlsson
Claes Nordström
Torbjörn Ranlund
Leif Persson
Kenneth Åsberg

TÄVLINGSKOMMITTÉ
Gert Sjörén (Ordf.)
Ritva Sjörén
Gun Axelsson
Tommy Widh
Kenneth Thunblom

ELITKOMMITTÉ
Christer Jakobsson (Herrelit)
Johan Magnusson (Herrelit)

MEDLEMSKOMMITTÉ

Befattningshavare i klubben och driftsbolaget:
KLUBBCHEF
Lars Gustavsson

GOLFSHOP/PRO
Fatah Guedra

HEAD GREENKEEPER
Johan Scott

LOKALVÅRD
Malina Forsberg

BANPERSONAL
Joakim Danielsson
Magnus Berglund
Lennart Larsson
Axel Larsson (säsong)
Samuel Grenblad (säsong)

RECEPTION
Cornelia Andrassy (säsong)
Amanda Hamrin (säsong)
RESTAURANG
Ängsö Krog (Conny Schardl)
Aros Catering
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MEDLEMMAR
Den 1 september 2020 avlästes följande medlemssiffror för Ängsö GK
(Förra årets siffror inom parentes)

Damer:
Herrar:
Totalt:

Juniorer
10 (12)
66 (59)
76 (71)

Seniorer
185 (173)
428 (408)
613 (581)

Passiva
55 (66)
80 (118)
135 (184)

Nybörjare
33 (15)
45 (16)
78 (31)

Övriga
32 (32)
87 (83)
119 (115)

Totalt
315 (298)
706 (684)
1021 (982)

Juniorer = Fullvärdig junior upp t.o.m. 21 år.
Seniorer = Fullvärdig Senior 22 år och äldre
Övriga = Småbarnsförälder, Vardagsmedlemmar, Årsmedlemmar, Non Resident,
GKplus-klippet, Studerande samt Träningsmedlemmar.

EKONOMI
Huvudsaklig verksamhet för golfklubben är medlems-, tävlings-, samt ungdomsverksamhet.
Därtill kommer uthyrning av ägda fastigheter samt anställning av pro.
All övrig verksamhet ligger under driftbolaget.
Intäkterna har under året har i både golfklubben och driftbolaget kraftigt överskridit
föregående år samt budget. Kostnaderna har ökat på grund av höga underhållskostnader
medan personalkostnaderna har sjunkit.
Under året har investeringar gjorts både i bana och inventarier. Arbetet med de nya röda
utslagsplatserna har så gott som färdigställts. Vissa investeringar har tagits som direkt
kostnad medan andra kostnader har lagts på avskrivningsplan.
Resultaten i både klubben och driftbolaget visar på ett kraftigt överskott, likviditeten har
under året ytterligare stärkts.
Resultat- samt balansräkning för klubben och driftbolaget redovisas i punkt 17 och 18 samt
finns att hämta på kansliet.
STYRELSEN
Klubbens vårårsmöte genomfördes torsdagen den 20 februari 2020 i Irsta bygdegård. Bertil
Overmark ledde mötet och 66 röstberättigade medlemmar var närvarande.
Bolagsstämma i driftsbolaget genomfördes samma dag som klubbens vårårsmöte den 20
februari 2020.
5 klubbmedlemmar, av fem valda på klubbens årsmöte, företrädde golfklubben på
bolagsstämman. Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt
balansera resultatet i ny räkning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Styrelsen har under året genomfört 11 protokollförda möten.
Höstårsmötet genomfördes lördagen den 20 oktober där ny styrelse valdes. Omval på alla
poster. Klubbmästare och juniorer hyllades och tilldelades plaketter
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Klubbens ordförande och vice ordförande har deltagit i de möten VGDF kallat till under året.
GKplus samarbetet har fortsatt under året med 9 klubbar. En diskussion har genomförts
under året mellan deltagande klubbar där huvudfrågan varit om vi framgent skall ha fritt spel
på nuvarande villkor eller om greenfee på 100 kr skall utgå. Ett arbete med förnyade
avtalsvillkor har inletts då nuvarande avtal utgår 2021-12-31.
Samarbetet med Surahammars GK som innebär fritt spel, för fullvärdiga medlemmar, på
varandras banor alla vardagar samt lördag och helgdag efter klockan 13 från 1 maj till 31
oktober, har varit populärt även i år.
Den på årsmötet antagna verksamhetsplanen har uppfyllts enligt nedan
• Förbättringar på banan
o Förbättra fairway genom ökad dressning och gödning. Pågående arbete
o Fortsätta satsningen på nya sprinklers samt att bygga om
bevattningssystemet där så behövs. Pågående arbete
o Bättre skyltning på banan. I huvudsak genomfört
o Banguide. En första upplaga klar
o Utöka grisstaketet. Ej genomfört
o Flytta befintlig fontän till 18:ns damm och anlägga ny fontän i 2:ans damm.
Delvis genomfört
o Dränera bunkrar (start med hål 16) Påbörjat arbete
o Flytta/lägga igen en bunker på 6:an. Ej genomfört
o Utreda kostnader för nya bunkrar. Ej genomfört
o Nya avståndsmarkörer. Genomfört
•

Personal
o Nya personalutrymmen för banpersonalen utreds. Klart
o Förutsättningar för en förbättrad verkstad utreds. Klart
o Se till att nödutgång från verkstaden skapas. Ej genomfört
o Översyn av uppvärmningen och belysningen i Ladan/verkstaden. Klart
o Förbättra arbetsmiljön i tvättstuga och reception. Påbörjat

•

Medlemsaktiviteter
o Bearbeta dem som gått nybörjarkurser via medlemskommittén. Ej genomfört
o Välkomstträffar för nya medlemmar. Ej genomfört (Coronahinder)
o Erbjuda fadderrundor till alla nybörjarmedlemmar. Delvis genomfört
o Översyn av kommittéstrukturen. Ej genomfört

•

Satsning på juniorer, träning och tävling
o Utreda utveckling av träningsområdet och flytt av vit/gul/blå tee på hål 1.
Genomfört
o Genomföra JMI-tävling över 54 hål (två dagar). Genomfört
o Byta schakt och band för bollautomaten. Klart
o Renovera rangehuset. Delvis genomfört
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•
•

Trivsel och klubbhus
o Ny 9½ färdig till säsongsstart. Klart till säsongen 2021
Investeringar
o 5 nya golfbilar samt utbyggnad av bilgarage. Klart
o Ytterligare 4 nya elplatser. Klart
o Investering i hemsida. Ej genomfört
o Upprätta en plan för löpande förnyelse av maskinparken. Arbete pågår
o Utreda möjligheter till att installera solceller och laddstolpar. Viss
kunskapsinhämtning har genomförts

Mål 2020
• 550 gästnätter (-37%)
• 500 husbilsnätter antal (950) intäkt (+140 %)
• Öka Greenfeeintäkter med 5% i jämförelse med 2019 (+60%)
• Öka antalet fullbetalande medlemmar med 40 (+66)

KANSLI / RECEPTION
Under vintersäsongen har klubben haft sitt vinterkansli på Flottiljgatan 49 på Hässlö.
Under resterande del av året drivs kansliet på Ängsö.
På kansliet har under året Lars Gustavsson arbetat som klubbchef. Han har det övergripande
ansvaret över klubbens skötsel och sköter också det mesta av det dagliga administrativa
arbetet. Hit räknas bland annat fakturahantering, leverantörsfakturering,
leverantörskontakter, medlemsärenden, förmedla och ta emot information,
företagskontakter och löpande kontakter/möten med vår banpersonal, pro och krögare.
Receptionen med tidsbokning är förlagd i kanslibyggnaden där Lars Gustavsson har ansvarat
för kansli och reception och här har även Cornelia Andrassy arbetat under säsongen.
Cornelia arbetar också med att tillse att våra uthyrningsrum och deras tillhörande lokaler är
städade och i fint skick. Även Amanda Hamrin har jobbat i reception med tillhörande
arbetsuppgifter.

MARKNADSFÖRING – SPONSRING
Vi har under året arbetat med att göra vår anläggning attraktiv. Någon marknadskommitté
har inte varit verksam utan marknadsaktiviteterna har bedrivits direkt från kansliet.
Vi fortsätter att erbjuda hålannonsering, skyltar, flaggor, stöd till särskilda verksamheter
inom klubben som trycksaker, prisbord, ungdomsverksamhet med mera. De företag som
förlägger sin företagsgolf på vår bana erbjuds golfvärdskap med varierande grad av service,
allt från administrativ- till pro- och restaurangservice.
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BANAN
Året 2020 kommer att gå till historien på många sätt i både positiva och negativa ordalag.
För Ängsös del och golfen i stort har det slagits många rekord som stått sig lång tid tillbaka i
tiden. Vi kunde öppna banan fullt ut med ordinarie greener redan den 7:e januari, och kunde
hålla öppet till slutet av november med undantag för några få dagar med snöfall under
våren.
Antalet spelronder under året slog alla tidigare uppnådda siffror och även om jag tycker att
banan stod emot väl så kunde vi se ett ökat slitage på banan, framförallt på teeytor med
uppslagen torv och nedslagsmärken på greenytorna. Dock fick banan lite tid för
återhämtning efter stängning och detta tillsammans med en god övervintring ger oss goda
förutsättningar för att kunna visa upp en fin bana även kommande säsong.
Vi har under sommaren öppnat de 16 nya röda teerna, och även de 5 vita som blev
ombyggda i samband med projektet. Nästa steg i utvecklingen av anläggningen är nu
påbörjat, ny blå, gul och vit tee på hål 1 och ett helt nytt träningsområde håller på att
konstrueras mellan hål 1 och 4.

KLUBBHUSKOMMITTÉN
Trots den rådande Coronarestriktionen som Svenska Golfförbundet har ålagt golfklubbarna
så har medlemmarna i Klubbhuskommittén som vanlig ordning utfört ett förtjänstfullt arbete
på klubbhusområdet genom att klippa gräs, klippa häck, rensa ogräs och sköta plantering av
blommor och andra växter. Dessutom har tvätt av golfbilarna skett då och då. Några av
medlemmarna har tillsammans med andra byggt en ny carport för våra nya bilar, vi målade
på vintern och byggde på våren och hade den färdig innan Coronarestriktionerna. Under
sommaren och hösten har vi byggt en ny kiosk och toalett med altan som skall stå helt färdig
till säsongen 21. Övriga arbeten som är genomförda är att gräva och gjuta för vår nya
anslagstavla, husvagn/husbilsplatserna blev iordningställda till våra gästers stora belåtenhet,
nya pelare för taket på bolltvätten som kommer att målas vita. Således har många timmar
lagts på att hålla klubbhusområdet fräscht och snyggt.
Tyvärr har dock kommittén blivit färre till antalet så det vore bra om några ytterligare
personer kunde ansluta till gruppen under 2021. Kontakta i så fall mig eller Lasse
Gustavsson, vi är tacksamma för alla som kan hjälpa till i mån av tid och förmåga.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Vilken säsong, årets första tävling lyckades vi arrangera redan den 26 januari. Tävlingen blev
snabbt fullbokad med väldigt många gästspelare från hela Mälardalen, en riktig vintersuccé.
Om tävlingen var populär så var Janna o Kerstin ännu populärare med sitt ”korvstånd” där
kaffe, korv, toast med mera gick åt som smör i vårsolen. Tack tjejer och till Kenneth o Lasse
för ett härligt initiativ.

Sedan var det slut på glädjen, Covid-19 drabbade givetvis oss liksom hela övriga
idrottssverige! Det var tävlingsförbud fram till den 1 juli. Vi hade jobbat mycket under tiden
fram till nu och kunde redan den 5-6/7 hålla en av landets första större juniortävlingar,
Ängsö JMI International, med ett enormt stort intresse från hela juniorgolfsverige. En eloge
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till alla funktionärer och banpersonal som kämpade mot sommarens häftigaste storm och
regnoväder under dag två där vi till slut tvingades dra ner tävlingen från 54 till 45 hål. Trots
detta blev tävlingen enl. alla deltagare en riktig sommarsuccé!
Direkt efter var det dags för vår Ängsövecka och även här blev samtliga tävlingar snabbt
fullbokade och med rekord när det gäller antal deltagare. Detta beroende på golfsveriges
längtan efter tävlingar och att vi var tvingade att använda seriell start och kunde ta in fler
deltagare än vid kanonstart men det innebar också väldigt långa arbetsdagar för oss
funktionärer!
Tyvärr kunde vi inte genomföra något Mästarmöte detta år pga. Covid-19 restriktionerna. Ni
som har fått MM-intyg sent 2019 eller under 2020 skall dock inte misströsta, om möjligt
kommer vi att genomföra MM detta år och då kommer även ni att få en inbjudan!
Även i år avslutade vi säsongen med en Allahelgonagolf där vi lejt in AROS Catering för att stå
för förtäringen ute på 9½an.
TK var även delaktig i en ytterligare stor o prestigefylld tävling detta år, Audi Quattro Cup
2020, som Lasse o styrelsen lyckades få över till oss. Det blev ett så stort intresse att vi blev
tvungna att köra dubbla tävlingar under samma dag vilket blev mycket uppskattat både av
Möller Bil AB och alla deltagare. En lång härlig tävlingsdag med massor av sponsorer,
deltagare och kändisar som ger en fantastisk PR för oss som klubb o arrangör.
Tävlingskommittén har haft 5 protokollförda möten under året och däremellan ett antal
arbetsgruppsmöten där som vanligt alla deltagare i TK har bidragit solidariskt till
arrangemangen.
En förutsättning för Ängsö GK:s alla tävlingsarrangemang under en säsong är all den hjälp vi
får från övriga kommittéer såsom Junior-, Oldboys- och Damkommittén och inte att
förglömma, alla övriga medlemmar som hjälper oss.
Jag vill också passa på att ge er lite info angående kommande säsong:
-Då vi varje år försöker att få arrangera en större juniortävling för att belysa Ängsös stora
arrangemang i golfsveriges juniorverksamhet så är vi redan godkända för att få vara värd
även 2021 för en Ängsö JMI International tävling, i år den 4–5/7. Boka gärna in helgen för att
vara funktionär!
-Vår KM Helg attraherar ganska lite deltagare så vi håller på att jobba fram ett nytt koncept
inför 2021. Vi återkommer med mer info.
Glöm inte att hålla koll på vår hemsida och Facebook, vem vet, rätt som det är har vi
vårväder och kan köra en första vårtävling om Covid-19-restriktionerna så tillåter.
Vi ses. //Gert
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Klubbmästare 2020
Herrar
Damer
P-Junior
F-Junior
H30
H40
H50
H60
H70
H80
KM-Match
KM HCP Herrar
KM HCP Damer

Erik Jansson
Elias Guedra
Fatah Guedra
Axel Ståhlström
Torbjörn Ranlund
Sven Mathson
Axel Ståhlström
Anna Sandgren

ELIT HERRAR
Elitlaget har tränat och spelat kontinuerligt på måndagar med Fatah och det ser ut som att
Ängsö har etablerat sig i division 1.
Tyvärr gjorde den pågående pandemin att inga tävlingar kunde genomföras av elitlaget men
vi hoppas att vi under 2021 kommer att se en ljusning på den fronten.

JUNIORKOMMITTÉN
Året 2020 har varit verkligen varit ett speciellt år. Corona har ställt mycket av verksamheten
på sin spets. Juniorerna har visat stor flit och trots att tävlingssäsongen inte kom igång förrän
i juli så har alla kämpat på och tränat hårt för att vara på topp när tävlingarna skulle komma
igång. Vi har haft ett aktivt år med ett femtiotal juniorer som har deltagit i
tävlingsverksamheten på klubben. Vi har erbjudit allt ifrån den populära poängjakten på
måndagar till sociala familjescrambles till mer elitinriktat tourspel runt om i landet.
Under året har vi bedrivit "Golfkul". Ca 30 barn i åldrarna 4–7 år har fått prova på golf under
lekfulla former. Året avslutades med att alla barn fick visa upp sina nya kunskaper och spela
korthålsbanan. Därefter grillades det korv och bjöds på glass. Golfkul är ett bra sätt att
introduceras i golfen och lära sig spelets grunder och säkerhetsregler för att sen slussas in i
våra andra träningsgrupper.
Under vintersäsongen har vi erbjudit inomhusträning. Vi inledde sommarsäsongen med ett
träningsläger/kickoff på Ängsö GK i april. Cirka 20 juniorer deltog på träningslägret som
bestod av golfträning, lunch, spel på banan och en avslutande golftävling.
Våra träningsgrupper har förutom Golfkul varit: gul, grön, tjej, vit och utvecklingsgrupp.
Juniorsommarlägret på Ängsö vecka 25 och 26 lockade drygt femtio juniorer i åldrarna sju till
arton år som tränade, spelade på banan, umgicks och hade kul. En god början för många
juniorer som nu fastnat för golfen.
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Den populära poängjakten med fast starttid på måndagar kl. 17.00 har fått många tjejer och
killar att prova på att tävla och för många har detta varit första steget att bekanta sig med
golf i tävlingsform. Tävlingen har omfattat 14 omgångar under perioden maj-juni och
augusti-september. Prisutdelning skedde i samband med junioravslutningen i september.
Under juli månad har de som inte haft semester kunnat delta i julijakten, fem deltävlingar,
där spelformen är matchspel. 13 juniorer deltog i denna tävling som även den har ägt rum på
måndagskvällarna.
Ungdomsjakten (Elitjakten) är ett komplement till poäng- och julijakten för juniorer som har
lite lägre handicap. Ett tjugotal juniorer har på onsdagar gjort upp om titeln årets
ungdomsmästare under perioden maj - augusti.
Junior-KM vanns av Elias Guedra och Lova Jansson.
Västmanlandsserien
I år har flertalet tävlingar i Västmanlandsserien krockat med andra juniortävlingar så vi har
tyvärr inte kunnat ställa upp med ett lika stort och starkt lag som normalt. Våra juniorer som
har deltagit har däremot tagit många fina placeringar och flera har debuterat i
tävlingssammanhang.
Fatah Cup
Klubbens tävlingssäsong avslutades med Fatah Cup, en match mellan de 12 bästa juniorerna
och 12 ledare och styrelseledamöter i bästa Ryder Cup-stil. Tävlingen är mycket populär
bland både juniorer och ledare.
Teen Cup
Lova Jansson och Simon Wallén gick till riksfinal i Teen Cup. Finalen spelades på Öijared GK i
Göteborg. För Simon som försvarade vinsten från 2019 så blev det en sjätteplats och Lova
tog en fantastiskt fin andraplats.
JMI och OPEN-tävlingar: Flera av våra spelare har under året deltagit i olika JMI-tävlingar.
Årets höjdpunkt var vår egen JMI-tävling som lockade ett enormt starkt startfält. Succé var
ordet, trots enormt dåligt väder. 2021 kör vi igen.
Övriga tävlingar: Värt att notera är Simon Walléns vinst i Arboga Open. Sex under par på
sista nio hålen och vinsten var säkrad.
Trivsel och medlemsvård
Vi har även satsat på det sociala i golfen och genomfört familjescramble och bästboll. Varje
månad har vi arrangerat en familjetävling, juniorer, syskon, föräldrar och far/
morföräldrar. Spelformen har varierat mellan bästboll och scramble
Sammanfattningsvis kan vi titta tillbaka på en härlig säsong trots Coronapandemin. Många
av våra juniorer tittar nu framåt på säsongen 2021 med tillförsikt.
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DAMKOMMITTÉN
Damkommittén har haft 4 möten under året där vi planerat och förberett verksamheten för
damerna i Ängsö GK. Säsongen blev betydligt kortare då vi inte fick börja tävlan förrän efter
1 juli p g a Covid-19.
Våra mål:
• Aktivera flera damer i Ängsö GK
• Öka gemenskapen bland Ängsö GK:s damer
• Få flera damer att vilja tävla i Västmanlandsserien
Genomförda aktiviteter:
• Ladies Afternoon - 9 omgångar som spelats över 9 hål på onsdagar. Vi hade en
sponsrad tävling
• Västmanlandsserien Damer/ Helg - 3 tillfällen på söndagar (Resultat: 7:e plats av 12
lag)
• Avslutning – vingolf och mat på Ängsö GK den 2 september med ca 20 deltagare
Utvärdering:
• Det blev ett annorlunda år utan uppstartsmöte och avslutningsfest.
• 42 damer har deltagit på Ladies Afternoon. 18 damer har spelat minst 5 gånger.
Segrare: Kristina Skärås
• KM/Damer hade tyvärr även i år svårt att få damer att ställa upp. KM/Damer scratch,
D40, D50 och D60 utgick p g a för få anmälningar. HCP-KM genomfördes och segrare
blev Anna Sandgren
• Förbättrat resultat i V-serierna jämfört med 2019
• Träningarna med Fatah på torsdagarna i maj var uppskattade och det var bra
uppslutning, ca 20 damer deltog vid varje tillfälle
• Västmanlandsserien D70 blev inställd p g a Covid-19
MEDLEMSKOMMITTÉN
Medlemskommittén har inte haft någon aktivitet under året.
OLDBOYSKOMMITTÉN
Kommittén har haft ett vår- och ett höstmöte för planering och genomgång av aktiviteter
som ligger under kommitténs ansvar och befogenheter.
Västmanlandsserierna
På grund av Covid-19 spelades serierna något förkortade i år med endast 3 – 4 gånger mot
det normala 7 – 10 gånger. Ängsö deltog i Scratch, H40, H50 och H 60. H70 ställdes in på
grund av riskerna för 70+arna. Scratchlaget kom på en hedrande 2: a plats medan resten av
lagen fick en något blygsammare placering.
Mellansvenska serierna
Inställdes hela säsongen till följd av Corona.
Ängsö Golfklubb Vårårsmöte 2021
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Good Morning Tournament (GMT)
Årets säsong startade först den 1: a juli och det spelades endast 13 ronder mot normalt ca
20. Det spelades totalt 703 ronder och 88 medlemmar deltog någon gång. Hans Söderberg
vann med ett snittresultat på imponerande 68.29 slag. Grattis!
”Utmaningen”
Spelades för 21: a gången mot Åkersberga GK:s veteraner med en match på vår hemmabana
och en returmatch på deras bana. Ängsös ärrade veteraner vann båda matcherna. Vi noterar
med stor respekt att vår Leif Persson är den ende som har deltagit i samtliga 21 matcher.
Bowling (GWM)
Gentlemens Winter Morning (GWM) som normalt spelas under vinterhalvåret blev också
nedkortad med hänvisning till Covid-19. Under våren spelade 31 spelare 20 omgångar och
under hösten spelade 22 spelare endast 9 omgångar innan spelet avbröts på grund av
skärpta restriktioner.
Frivilligt banarbete
Ett 25-tal medlemmar har deltagit 1 – 8 gånger med röjning av banan samt skötsel av
parkeringen. Under hösten har lagning av grisskador utförts vid ett flertal tillfällen. Ett stort
tack till de som ställt upp!

RESTAURANG / GOLFSHOP
Golfrestaurangen har under året delvis drivits av vår krögare Conny Schardl och på slutet av
säsongen av Aros Catering
Klubbens pro Fatah Guedra har under året ansvarat för driften av golfshopen samt olika
former av golfutbildningar, bland annat utbildning av klubbens elit- och juniorspelare samt
nybörjare.

GREENFEEGÄSTER OCH MEDLEMSSPEL
Antalet registrerade greenfeespel under årets rekordlånga säsong var även de rekordstora.
Banan öppnade med ordinarie greener den 8:e januari och stängde den 22: a november och
under den tiden bokades 12 800 greenfeespel att jämföra med under 2019 då det bokades
ca 8 200 greenfeespel!
Till det kan vi lägga 1600 GKplus-spel samt ca 1500 spel från Surahammars golfklubb
vilket sammantaget ger nästan 16 000 gästbokningar!!
(år 2019 siffror var ca 8 200 + 1300 GKplus-spel + ca 700 spel från Surahammars golfklubb
vilket ger 10 200 gästbokningar.
Våra egna medlemmar hade bokat in ca 21500 ronder men då har vi inte räknat med våra
egna klubbtävlingar som Gentlemens Morning, Ladies Afternoon, +21-touren och andra spel.
För jämförelse spelade vi under 2019 ca 11 700 ronder.
Sammanlagt spelades det alltså över 37 500 ronder på vår bana att jämföra med 2019 då det
spelades ca 22 000 ronder!
Ängsö Golfklubb Vårårsmöte 2021
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RESULTATRÄKNING ÄNGSÖ GK

Ängsö Golfklubb Vårårsmöte 2021

13

BALANSRÄKNING ÄNGSÖ GK

Ängsö Golfklubb Vårårsmöte 2021

14

RESULTATRÄKNING ÄNGSÖ GOLF & EVENT AB

Ängsö Golfklubb Vårårsmöte 2021

15

BALANSRÄKNING ÄNGSÖ GOLF & EVENT AB
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BALANSRÄKNING ÄNGSÖ GOLF & EVENT AB (forts.)

3. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår:
Att resultatet på 274 930 kr i klubben förs i ny räkning.
Att resultatet på 1 201 486 kr i Eventbolaget förs i ny räkning.
Summa resultat i ny räkning: 1 476 416 kr
4. FÖRSLAG TILL BUDGET för 2021 FÖR KLUBBEN OCH BOLAGET (1000 kr)

Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa Intäkter
Kostnader
Löner
Avskrivningar
Summa kostnader
Räntor
Resultat

Ängsö Golfklubb Vårårsmöte 2021

Budget
2021

Utfall
2020

7 302
774
8 076
-3 863
-3 451
-436
-7 750
-7

8 434
696
9 130
-3 951
-3 243
-453
-7 647
0

319

1 476
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5. Verksamhetsplan 2021
•

Förbättringar på banan
o Förbättra fairway genom ökad dressning och gödning
o Fortsätta satsningen på nya sprinklers samt att bygga om
bevattningssystemet där så behövs
o Anlägga ny fontän i 18:e hålets ena damm
o Dränera bunkrar
o Utreda kostnader för nya bunkrar
o Utreda kostnader för nya teemarkeringar
o Hålskyltar vid röd tee

•

Personal
o Nya personalutrymmen för banpersonalen utreds
o Förbättra arbetsmiljön i tvättstuga och reception

•

Medlemsaktiviteter
o Bearbeta dem som gått nybörjarkurser
o Välkomstträffar för nya medlemmar när coronaläget tillåter
o Erbjuda fadderrundor till alla nybörjarmedlemmar
o Återstarta medlemskommittén

•

Satsning på juniorer, träning och tävling
o Genomföra JMI-tävling över 54 hål (två dagar) i år igen

•

Trivsel och klubbhus
o Nya möbler till uteserveringen
o Ny 9½ färdig till säsongsstart

•

Investeringar
o Påbörja bygget av nytt träningsområde
o Möjlighet till elbilsladdning
o Fortsatt utredning kring solceller
o Bygga nytt grisstaket
o Ny hemsida
o Inköp 2 nya klippare

Mål 2021
• 550 gästnätter
• 700 husbilsnätter
• Greenfeeintäkter 2 390 000 kr
• Öka antalet fullbetalande medlemmar med 40 st.

Ängsö Golfklubb Vårårsmöte 2021
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6. INLÄMNADE MOTIONER OCH PROPOSITIONER
Motion från Lillebeth Dahlin angående ändrade starttider
Jag föreslår att det blir 10 min. mellan bollarna istället för som nu 7/8 min.
Sedan funderar jag på om det kanske går att få till något slags samarbete med campingen
som ligger "mitt emot" då det gäller tömning av spillvatten och latrin (för husvagnar o
husbilar) i stället för att det töms i klubbens lokaler där kapacitet för detta inte finns.

Styrelsens förslag och motivering
Att övergå till 10 minuters starter innebär 6 starter i timmen mot i dag 8 vilket innebär 25%
färre tider tillgängliga. Vi tror att antalet tillgängliga tider är viktigt för att medlemmarna
skall tycka att det är möjligt att komma ut på banan. Då vi fortfarande har ett relativt stort
beroende av greenfeeintäkter gör styrelsen även bedömningen att det inte är försvarligt i
nuvarande läge med föreslagen ändring Det går ej att ändra under säsong men att vid vissa
tillfällen blockera starttider är möjligt.
Styrelsen instämmer i motionärens synpunkt om latrin och spillvattentömning på klubben. Vi
är tveksamma till möjligheten att få ett fungerande samarbete i denna fråga.
Styrelsen föreslår med ovanstående motivering
att motionen avslås men att försök genomförs med blockerade starttider vid några tillfällen
att inga särskilda initiativ tas i denna fråga men att samarbete med campingen alltid är
välkommet.
Motion från Henrik Hedman angående ändrade starttider
Jag är nybliven medlem och kommer närmast från Frösåker. Jag tycker Ängsö är en helt
fantastisk plats att spela på. Får man igång en bra restaurangverksamhet och
träningsområde som är på gång blir det en klubb som kommer locka ännu fler medlemmar.
Det jag tycker ni bör se över direkt till kommande säsong är dom tighta starttiderna. Det
förstör verkligen speltempot på helger framförallt. Det har varit proffsigt med att vi ibland
haft en starter som tagit emot en vid första tee men han har alltid fått ursäkta sig om att det
kommer ta tid när starttiderna ligger så tätt. Jag är inte ensam om att tycka detta och vet
flera som valt att spela andra banor p.g.a. detta. Så mitt förlag är således att öka glappet
mellan starttiderna så kommer fler GF gäster/medlemmar komma till underbara Ängsö GK.
Styrelsens förslag och motivering
Se förslag och motivering ovan
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Motion från Lisbeth Törnqvist angående nya teemarkeringar
Vi har ju fått några nya tees på Ängsö GK och jag tycker det skulle vara trevligt med nya
teemarkeringar också. Mitt förslag är att göra en siluett i svartlackerad plåt av Ängsö slott
som teemarkering. Jag bifogar ett förslag.
Eftersom vi har färgmarkeringar på våra tees så kan man ju förslagsvis ha en markering i färg
och en plåtsiluett på varje tee.

Styrelsens förslag och motivering
I en generell ambition att höja kvalitén på banan kan ett behov att se över våra
teemarkeringar föreligga. Styrelsen finner därför att motionen bör bifallas enligt nedan.
Förslag till beslut:
att förslaget infogas i verksamhetsplanen för utredning av kostnader.
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FÖRSLAG SPELRÄTTSVÄRDE OCH AVGIFTER FÖR 2021
A. Spelrättsvärde
Nominellt värde på en spelrätt: 8 000 kr
Ängsö GK äger dock rätten att sälja spelrätter till rådande marknadsvärde.
B. Årsavgifter
(Förra årets avgifter inom parentes)
Senior (200 kr. avser Arbetsavgift)
65 år och äldre
Senior (200 kr. avser Arbetsavgift)
26–64 år
Senior
22–25 år
Junior
19–21 år
Junior
16–18 år
Junior
upp t o m 15 år
Vardagsmedl. (3) (200 kr. avser Arbetsavgift) 22 år och äldre
Passiv
Anställda i klubben
Non Resident (bosatt utomlands) (1)
Småbarnsförälder (2)
GKplus-klippet (5)
Junior (behöver ej spelrätt)
9–15 år
Knatte (behöver ej spelrätt)
0–8 år
Avgift på 250 kr vid deltagande i träningsgrupp tillkommer

5 500 kr
5 700 kr
3 400 kr
2 100 kr
1 850 kr
1 600 kr
4 450 kr
500 kr
900 kr
1 000 kr
1 000 kr
2 295 kr
900 kr
100 kr

GKplus
GKplus
GKplus
GKplus
GKplus
GKplus

(5 500)
(5 700)
(3 400)
(2 100)
(1 850)
(1 600)
(4 450)
(500)
(900)
(1 000)
(1 000)
(2 295)
(900)
(100)

(1) Non resident betalar ½ greenfee vid spel på Ängsö. Berättigar ej till GKplus-spel.
(2) Gäller småbarnsförälder som båda är medlemmar i Ängsö GK och som har barn t.o.m. 6
år (födda 2016 eller senare). Innan säsongen börjar erlägger den ene föräldern
fullvärdig avgift och den andre 1 000 kr. Båda föräldrarna har obegränsad spelrätt på
Ängsö GK. Endast den förälder som betalt fullvärdig avgift har tillträde till ”GKplus
banorna”.
(3) Vardagsmedlem betalar ½ greenfee vid spel på lördag, söndag och helgdag.
Berättigar ej till GKplus-spel.
(4) Årsmedlem betalar endast årsavgift, behöver ej inneha spelrätt.
Berättigar ej till GKplus spel.
(5) Ett klippkort med 5 personliga spel som är giltiga valfria dagar på Ängsö GK under 2021
ingår, därefter betalas full greenfee. Alternativt kan innehavaren spela ett tillfälle per
GKplus bana, dock maximalt fem speltillfällen under 2021. Berättigar ej till
”Västmanlandsrabatt”. Person som äger spelrätt i Ängsö GK kan ej teckna detta
medlemskap. Ej fria rangebollar
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C. Greenfee 2021
(2020 års priser inom parentes)

Måndag – fredag:

Lördag, söndag, helgdag:

Senior

450 kr (440 kr)

Junior

225kr (220 kr)

Senior

550 kr (540 kr)

Junior

275kr (270 kr)

Senior

100 kr (100 kr)

Junior

50 kr (50 kr)

Spel på vintergreener
Alla dagar:

D. Bilhyra (18 hål)
Alla dagar
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Medlem

250 kr

Medl. m intyg

150 kr

Ej medlem

400 kr

Ej medl. m intyg

250 kr
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7. Förslag till beslut under punkt 12 på dagordningen
Ändring av spelrättsbestämmelser för Ängsö Golfklubb
Styrelsen föreslår att spelrättsbestämmelserna ändras så att spelrätten tillfaller klubben
efter 1 år av ej erlagda avgifter istället för nuvarande gräns på 2 år enligt följande lydelse:
Beslut:
Att punkt 5 ändras till ”Innehavare av spelrätt är skyldig att erlägga minst passiv
medlemsavgift. Ej erlagda avgifter under 1 år medför att spelrätten tillfaller Ängsö GK ”

8. Förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen
Ändring av stadgar för Ängsö Golfklubb
Förslag till beslut
Att 21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE ändras enligt följande
att en ny paragraf införs på höstårsmötet som heter ”Fastställande av medlems och
spelavgifter” och
att punkt 10 under vårmötet får följande lydelse ”Fastställande av eventuella övriga avgifter
utöver medlemsavgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det innevarande
verksamhets- och räkenskapsåret. ”
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