Kallelse till ordinarie Årsmöte 2019
Bokskogens Golfklubb
Söndagen den 7 april 2019 kl. 10:30 i Klubbhuset.
Program:
09:30 Information
10:30 Årsmöte
Ordförande Peter Kollert informerar om årets aktiviteter innan det formella årsmötet.
Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista.
Underlagshandlingar kommer att finnas tillgängliga via länk i VeckoNytt på hemsidan,
samt på kansliet senast en vecka innan Årsmötet.

Varmt välkomna!
För styrelsen
Peter Kollert, ordförande

Dagordning Årsmöte:
1.
Mötets öppnande.
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.
4.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
5.
Fastställande av röstlängd för mötet.
6.
Fastställande av föredragningslista.
7.
Styrelsens årsredovisning för 2018.
8.
Revisionsberättelse.
9.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
10.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018.
11.
Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år
Valberedningens förslag:
- Ordinarie: Christoffer Hultén omval, Olof Andersson, omval
- Suppleanter: Peter Svenburg, omval, Kent Skönnå omval
12.
Inkomna motioner.
13.
Styrelsens förslag
a. Styrelsens förslag gällande investering i robotgräsklippare och robotbollplockare
b. Styrelsens förslag gällande investering i tees KB
c. Ingående av partnerskap för etablering och drift av uthyrningsverksamhet i
Stenvillan och Bokstugan efter ombyggnad och ägarbreddning
d. Styrelsens förslag gällande sista datum för kategoriförändring
14.
Verksamhetsplan 2019.
15.
Övriga frågor.
16.
Mötets avslutande.

För år 2019 års aktiviteter:
•
•
•
•
•

SM Äkta Makar 5-7/7, Slaget om Skåne
26/5, EM 2020
Golfens Dag 25/5
Marknadsföring/Medlemsrekrytering
Vision 50/50
Stenvillan/Bränneriet

•

Slutföra bevattningsprojekt

•
•
•
•

Träningsområde/väg till studio
Långsiktsplan banor 2020 (BUG)
Idrotts- och Juniorverksamheten,
Genomförandet av alla kommittéers speloch aktivitetsplaner

Vänklubbar med greenfeesamarbete: Barsebäck, Ljunghusen, Kristianstad, Österlen, Båstad, Mölle,
Elisefarm, Vasatorp, PGA Sweden national i Sverige, Köpenhamns GC, Skjoldenäsholm, Silkeborg,
Esbjerg i Danmark, Golfpark Strelasund i Tyskland, samt Killarney Golf & Fishing Club på Irland.

Top Nordic samarbetet med 17 andra klubbar i Norden: Forsgårdens Golfklubb, Kalmar Golfklubb,
Österåkers Golfklubb i Sverige, Esbjerg Golfklubb, Kokkedal Golfklubb, Ledreborg Palace
Golfklubb, Odense Eventyr Golf, Silkeborg Ry Golfklubb Silkeborg, Silkeborg Ry Golfklubb – Ry,
Skjoldenæsholm Golf, Skjoldenæsholm Golf Center i Danmark, Bjaavann Golfklubb, Losby
Golfklubb, Miklagard Golf, Stavanger Golfklubb, Tyrifjord Golfklubb i Norge, Kullo Golfklubb i
Finland, samt Estonian Golf & Country Club i Estland.

Ordförande har ordet!
Välkomna till ordinarie årsmöte på
Bokskogens GK. Vi fortsätter vår spännande
resa med upprustning och utveckling av våra
banor och anläggning. I år kommer vi alla
kunna njuta av fördelarna med vårt nya
bevattningssystem, de nya maskinerna och
den fina studion. Därtill har våra kommittéer
laddat med ett fullspäckat program för året.
Vi berättar mer om klubbens planer på
mötet.
Det nya bevattningssystemet innebär högre
kvalitet på banorna, precisare bevattning,
nya layoutmöjligheter, minskad vattenåtgång
och mindre behov av bekämpningsmedel. En
del återställningsarbeten återstår, men själva
bevattningsinstallationen är klar. De nya
maskinerna höjer finishen och ökar
effektiviteten i arbetet. Därtill sänker båda
investeringarna de tidigare höga
underhållskostnaderna.
Studion erbjuder oss medlemmar tillgång till
de bästa träningsmöjligheterna genom vår
egen akademi: ”Bokskogen Golf Academy
by Active Golf”. Det sker mycket inom
träningsvetenskapen med bl a nya rön för
individuell utveckling. Prata med våra Pro’s
och delta i den grupp- eller individuella
träning som erbjuds. Det ger definitivt
resultat och höjer glädjen med golfen.
Omvärlden
Nu genomförs de stora förändringarna inom
golfen som planerats under ett antal år på
den internationella arenan. I år har ett nytt
regelverk införts – jag tror ingen lyckats
missa det– och 2020 införs ett globalt hcpsystem. Förändringarna innebär en
välkommen modernisering, avdramatisering
och förenkling som ska göra golfen
tillgängligare, lättare och snabbare.
I Sverige blev golfen godkänd som friskvård
– en historisk seger för golfen. Spelavgift,

greenfeebiljetter, driving-rangeavgifter och
träningspaket går nu bra att använda för
friskvårdsbidrag.
Dessa positiva utvecklingar till trots har den
gynnsamma trenden med ökat golfspelande
och ökat medlemsantal i Sverige som pågått
under 4 år, förbytts till en minskning. Under
2018 tappades 7 500 medlemmar vilket
innebär att Sverige nu är nere på 2013 års
siffror. Totalt finns ca 484 000 medlemmar
inom golfen i Sverige idag. Golfen innehar
en andraplats efter fotbollen på Sverigerankingen av idrotter med flest aktiva
medlemmar enligt statistik från
Riksidrottsförbundet.
Utveckling av klubben
Bokskogens GK tappade trots minskningen i
Sverige (och även Skåne) inte medlemmar
under 2018. Medlemsantalet den 1 mars i år
var 1774, vilket däremot var 21 (varav 14
aktiva) färre än motsvarande tid föregående
år. Det tillkommer fortfarande medlemmar
under mars/april, men i jämförelsen 1 mars
hade vi en minskning.
Styrelsens vision är att vidareutveckla
Bokskogens GK för att leva upp till den
kvalitetsnivå vi utlovar. Bokskogen är och
ska enligt visionen vara en premiumanläggning med två fina banor, bra
träningsområden, hög kvalitet i klubbhusområdet och trevligt, kompetent bemötande i
reception, hög kvalitet i restaurang, shop och
Pro-verksamhet. Därtill erbjuder vi ett stort
klubbaktivitetsutbud, fria rangebollar,
vänklubbar med liknande kvalitetsambitioner och Top-Nordic samarbetet med
samma inriktning. Vi är en klubb som älskar
golfen och vill vara med och utveckla den i
samhället och i tiden.

2019 har vi utökat vänklubbs-samarbetet
med två högintressanta klubbar. PGA
Sweden National och Vasatorp GK. På
PGA spelar våra medlemmar nu för 500 kr
oavsett dag och tid och på Vasatorp gäller
halv greenfee på vardagar (dock undantaget
juli månad).

•

•

Visionen innebär en utveckling av klubben
och en satsning på framtiden. Målgruppen är
den intresserade golfaren oavsett ålder,
bakgrund och kön.
Klubben har ett mycket stort och varierat
antal aktiviteter och tävlingar att delta i. En
Spel- och Aktivitetskalender som visar
klubbens samtliga aktiviteter, finns nu
tillgänglig på hemsidan. Använd denna
för att få överblick över allt som händer.
Dessutom ges möjlighet att hitta nya
spelkompisar på klubben genom en
anmälningslista för intresserade. Anmälan
till tävlingar och golfspel bokas genom Min
Golf på Golf.se. Sök på tävling för klubbens
arrangemang. Anmälan till andra aktiviteter
görs fr o m i år genom inbjudningar som
skickas ut via mail. OBS! Det är därför
extra viktigt att du har en personlig
mailadress som är registrerad på Golf.se
(den styr även klubbens adressregister).
Vi har hög tillgänglighet till spel. Bokskogen
siktar framåt och utvecklar både klubben och
golfen och vårdar vårt varumärke som
premiumanläggningen som erbjuder en total
golfupplevelse i unik miljö!
Motioner
Det har inte inkommit några motioner från
medlemmar till årets vårmöte.
Propositioner
Till vårmötet framlägger styrelsen 4förslag
till beslut av medlemmarna:
• Investering i ombyggnationer av tee på
Kungsbanan – åtgärder behövliga
utöver normalt underhåll

•

Ingående av partnerskap för
uthyrningsverksamhet i Stenvillan och
Bokstugan efter ombyggnad och
ägarbreddning – nödvändiga
medlemsbeslut för tidigare presenterad
lösning
Investering i robotgräsklippare och
bollplockare till drivingrangen – mot
bakgrund av ökat utnyttjande av
drivingrangen kan en kostnadsbesparing nås genom automatisk
klippning och plockning.
Sista datum för kategoriförändring –
bekräftelse av tidigare medlemsbeslut
om 1 december som slutdatum för
förändring av medlemskategori för att
skapa ordning och förutsägbarhet för
klubben.

Vision 50/50
Vårt jämställdhetsarbete i samarbete med
SGF moderniserar och utvecklar klubben
med nya idéer. Under 2018 utfördes
aktiviteter inom våra 10 utvecklingsområden
och anställda samt ideellt engagerade fick gå
utbildningsprogrammet som tagits fram av
SGF. Värdegrunden etablerades på klubben.
De utvalda värdeorden för klubben är
glädje/gemenskap, ärlighet/respekt och
utveckling. Strävan med Vision 50/50 är att
öka antalet kvinnor och tjejer i golfen och att
öka jämställdheten. Vi har i år numerärt en
negativ utveckling på klubben från 29.1%
till 28.2% kvinnliga medlemmar, men vi ser
detta som ett långsiktigt arbete. Nytt i år är
”Torsdagsmixen” – 9 håls kvällsspel för
herrar och damer i alla åldrar för att
träffa nya spelvänner samt ett samarbete
med organisationen Green Queens (se
www.greenqueengolf.se).
Våra damer och herrar, medlemsvärdar
och vår tävlingskommitté
Många initiativ har tagits för att utveckla
klubbens aktivitetsutbud. Dam- och
herrkommittéerna vänder sig till alla seniorer

över 22 år. Förutom onsdagsgolfen
arrangeras damernas sällskapsgolf på
söndagar, Solnedgångsgolf på måndagar och
herrarnas After Work tisdagar. Den egna
Facebook-sidan ”Bokskogens Golfklubbs
Damer” är ett bra forum för våra damer att
följa alla damaktiviteter. Vi har ett brett
utbud av aktiviteter inom både herr och
damkommitté med ett stort ideellt
engagemang för att göra allt möjligt. Britt
Nilsson och Åke Åkesson är fortsatt våra
kommittéordföranden 2019.
Medlemsvärdarna genomförde tillsammans
med många volontärer Golfens dag på
klubben – en dag då golfen öppnas för
alla och medlemmar uppmuntras att ta
med ännu icke golfspelande vänner,
grannar eller familj. Detta kommer
genomföras även i år, boka in lördag 25
maj! Medlemsvärdarna är Fredrik Bonde,
Matte Jönsson och Maria Sandström som
förutom Golfens dag organiserar klubbens
medlemsaktiviteter som fadderverksamhet,
golfvärdar, hcp 27+ träning och
funktionärsaktiviteter.
Seriegolfen är en viktig herr/damkommitté
aktivitet. Damerna deltog i 9 seriespelsgrupper och presterade bl a en vinst i
Skåneseriens Kategori 3 (hcp 26.5-36)
Herrarna deltog också med 9 lag där bl a
H70 och H60 båda vann i Div 3 och går upp
till Div 2 i år, H50 kom 2:a i Div 2 och H40
3:a i Div 1. Gratulerar till goda insatser!
Tävlingskommittén rapporterar även 2018
att vi har en positiv trend i deltagandet i
klubbens tävlingar – upp ytterligare 15%.
Tävlingarna med flest deltagare 2018 var
nya 4-manna Scramble i Bokveckan och
Klubbens Dag. Dock minskar deltagandet i
KM med bl a för få damer. Ambitionen är att
skapa aktiviteter som leder till engagemang
och gemytliga mänskliga kontakter bland
medlemmar och gäster och gärna över
generationsgränserna. Tävlingskommittén

under ledning av Johan Borglin försöker
balansera tävlingsutbudet och målet är att
erbjuda ett brett tävlingsprogram som passar
så många som möjligt.
Våra Juniorer
Bokskogen bedriver juniorträning hela året.
2018 var andra året för ”Bokskogen Golf
Academy by Active Golf” och juniorkommittéordförandeposten innehas av
klubbens Head Pro Fredrik Tillgren.
Kommitténs arbete genomförs även fortsatt
med hjälp av ett stort ideellt engagemang.
Vintern/våren 2018 deltog ca 70 juniorer i
åldrarna 8-18 på inomhus-träningen och
under året var ca 90 juniorer i aktiv träning.
Under sommarlovet hölls det
traditionsenliga ”scoutstugelägret”. Det
finns nu 4 olika inriktningar att välja
genom Roligt, Fortsättning, Social och
Tävling. För de yngsta 4-7 år erbjuds
”knatteträning” med inriktning på lek
och glädjen med golfen.
Bokskogens juniorer spelade i Elitserien
2018 och nådde kvartsfinal. Man spelade
även i Matchligan och Skåneligan. Under
2018 har många juniorer, både tjejer och
killar varit ute och tävlat i Bokskogens regi.
Många topp-placeringar, och en del vinster
bådar gott för framtiden. Mycket positivt är
de goda omdömen som ges våra ungdomar
och den ökade uppmärksamheten som ges
för vår verksamhet. Det är många som
förtjänar särskilt omnämnande. Några av
dessa är Emma Blomkvist, Moa Andersson och
Josefine Gustavsson Winkle som 2018 tog sig in
i flicklandslaget. Moa Andersson gjorde en
fantastisk insats i Skandia Cup och kom på andra
på plats i Riksfinalen. Gustav Andersson är med
i pojklandslaget. Filip Grave har vunnit
juniortävling i Tyskland och har tillsammans
med Wille Börjesson spelat EM i Skottland för
US Kids. Josefine Gustavsson Winkle erhöll
Skandia juniorstipendie 2018 för hennes
träningsflit, engagemang och hennes ödmjuka
inställning till kamrater och att vilja ställa upp på

klubbevent. Under 2019 fortsätter

utvecklingen av junior-verksamheten.
Drivingrangen
Fortsatt populär som samlingsplats och aktiv
träningsplats bidrar rangen till fortsatt lägre
hcp på klubben. Våra medlemmar har fria
rangebollar, vilket är en uppskattad
medlemsförmån. Tänk dock på att det inte
är tillåtet att bjuda fria bollar till våra
greenfee gäster. Respekteras inte detta är
risken att begränsningar måste införas.
Bekymret med bollar som går över nätet in
på GB18 har minskat men förekommer
fortfarande. Ropa Fore när det händer!
Långtidsplan banor och övningsområden
Under 2018 har fokus legat på bytet av
bevattningssystemet, vilket genomförts
föredömligt både i förhållande till tidplan
och budget. Rensning av trä och sly utmed
Yddingen har blivit mycket lyckad.
Under 2019 skall efterarbetena genomföras,
pumpstationen bytas och fastlagd klipp-plan
implementeras. En del arbeten från tidigare
beslut återstår, däribland greenområdet KB
hål 12 och rensningar av diken och dammar
samt förbättring av tees.
Revision av långsiktsplan för banor och
övningsområden förbereds och skall
presenteras för beslut på höstmötet 2020.
Banutvecklingsgruppen BUG leds fortsatt av
Pär-Martin Hedberg, numera med aktivt stöd
från bl a två av klubbens egna Golf
Professionals Peter Hanson och Anna
Knutsson-Norrlén. Ett engagemang som är
mycket välkommet.
Stortävlingar
Under 2018 arrangerades juniortävlingarna
Vårslaget och Teen Tour klubbkval.

För 2019 genomförs juniortävlingarna
Vårslaget, Slaget om Skåne och Teen Tour
Klubbkval. Därtill genomförs SM Äkta
Makar/Sambor och planering/förberedelse
för EM Handigolf 2020.
Ekonomi
Bokskogens GK har en ekonomi i balans och
genererade 2018 ett positivt resultat och
kassaflöde. Resultatet uppgick till 850 tkr
jämfört med 450 tkr i budget. Intäkterna
minskade mot budget, men kostnaderna
drogs ned. På intäktssidan var det årsavgifter
och greenfee som minskade, pga färre
medlemmar än budgeterat och den torra
sommaren som minskade gästspelet.
Kostnaderna bromsades på våren genom
minskad bemanning på banan, och genom
mindre dressning, vilket ändå inte fått effekt
pga torkan. Resultatet påverkades positivt
med 650 tkr (enligt budget) genom eget
arbete i bevattningsprojektet som redovisas
som del av bevattningsinvesteringen.
Företagspoolen och Marknadskommittén
Marknadskommittén ansvarar för marknadsföringsverksamheten och att stärka klubbens
varumärke. Kommittén tar även fram
klubbens kommunikationsstrategi och
kommunikationsplan. En ny
kommunikationsplan fastställdes under
2017, implementerades och vidareutvecklades under 2018. Den är ett viktigt
verktyg i arbetet med att stärka Bokskogens
varumärke i framtiden.
Kommunikationsplanen blir ett verktyg för
alla kommittéer i sin kommunikation till
medlemmar och externt.
Företagspoolen fokuserar på att
vidareutveckla företagspartnersamarbetet.
Bokskogens GK har 58 företagspartners.
Under 2018 hölls tre stycken mycket
välbesöka företagsträffar ute hos olika
företagspartners. En nätverksmatch mot
Halmstads GK nätverk spelades på
Bokskogens GK (Där Bokskogen vann för

första gången), två nätverksgolfdagar och en
stor höstavslutning hölls på Bokskogen.
Klubben organiserar företagstävlingar som
huvudsakligen genomfördes augustiseptember under 2018. Den årliga resan gick
i mitten på maj 2018 till Liverpool med 28 st
deltagande företagspartners.
Shopen
I klubbens shop som drivs av Active Golf
hittar ni några av de bästa klubbutprovarna i
Sverige. Med vår nya studio kan de erbjuda
helt unika möjligheter för att hitta de rätta
klubborna för ditt spel. Logosortimentet har
till årets säsong utökats ytterligare.
Bokskogens GK är stolt över att kunna
erbjuda en av Sveriges bästa shopar med det
bästa lojalitetsprogrammet på marknaden.
Gör era inköp på klubben så att vi kan
fortsätta ha denna service.
Maderiet
Vi är på Bokskogen även bortskämda med
en fantastisk restaurang som verkligen
brinner för samma kvalitetsambition för
maten som klubben har vad gäller golfen.
Menyn bjuder på idel läckerheter med
närproducerad och ekologisk inriktning. Vi
tackar Filip och Scott som tillsammans
bildar Bokskogens krögarduo. Mikael, som
varit den tredje partnern har lämnat Maderiet
för nya utmaningar. Ni finner honom på
supporterhuset MFF. Bokskogen tackar god
insats hos oss och önskar lycka till. Som ny
restaurangchef på Maderiet finner ni istället
en ny Mikael (för enkelhetens skull..) som
senast kommer ifrån Harmoni&Gastronomi

och med livserfarenhet från bl a Australien
och Nya Zeeland
Bokskogen Golf Academy by Active Golf
Vårt PRO team består i år av Fredrik
Tillgren, Therese Nilsson och Johan
Gullstrand. Vi tackar Marina Bagler för sin
tid hos oss och välkomnar Therese Nilsson
som tidigare tävlat för Bokskogens GK.
Styrkan i utbudet som Bokskogen Golf
Academy erbjuder dig som golfare är
helheten med fysik, teknik och utrustning.
De har de bästa verktygen och kompetensen
för att du ska kunna utveckla din golf. De
ligger hela tiden i framkant vad gäller
svingens utveckling och har alla gått mer
kurser under vintern. Den populära
gruppträningen fortsätter och du kan även
boka din egna träning i 25 eller 50 minuters
pass. Tänk på att du kan använda ditt
friskvårdsbidrag för lektioner.
Avslutningsvis
Det är fantastiskt roligt att få arbeta med alla
härliga människor på Bokskogens
Golfklubb. Vi har professionella, duktiga
och engagerade anställda. Vi har dedikerade
samarbetspartners och vi har fantastiska
ideellt engagerade som alla tillsammans
skapar den genuina, välkomnande och
inkluderande medlemsklubben Bokskogens
Golfklubb.

Länge leve Bokskogens GK!
Peter Kollert, ordförande
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Inledning
Koncernen består av Bokskogens Golfklubb samt det helägda aktiebolaget Bokskogens Golf AB.
Årsredovisning för Bokskogens Golf AB har fastställts på ordinarie årsstämma den 15 mars 2018.
Fullständig årsredovisning finns att få i receptionen eller på kansliet.
Styrelsen 2018 har utgjorts av:
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Peter Kollert
Ann-Christine Halén
Johan Brantmark
Björn Candín
Jörgen Johansson
Jonas Olsson
Maria Gårdemyr

Från 30/11
Peter Kollert
Maria Gårdemyr
Jörgen Johansson
Björn Candín
Jonas Olsson
Peter Hanson
Ida Lombard

Revisorer:
Revisorer för räkenskapsåret har varit Christofer Hultén och Olof Andersson
med Peter Svenburg och Kent Skönnå som suppleanter.
Fast anställd personal har varit:
Klubbchef /VD
Banchef:
HeadPro:
Kansli/Reception:
Ekonomi
Vaktmästare:
Banan:

Thomas Ahlberg
Björn Larsson, (Klas Karlsson till 31/3-18)
Fredrik Tillgren (konsultavtal)
Lars Andersson
Ulla Heimgård (konsultavtal)
Jonny Gibraelsson
Ola Ohlsson, Björn Larsson, Erik Olsson. Erik Persson,
André Svensson, (Emil Ambjörn till den 31/9-18)

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, därutöver åtskilliga informella
kontakter. Klubbchef har varit kallad och adjungerats till styrelsens sammanträden, även Banchef
har varit adjungerad vid mötena. Vidare har valberedningen varit närvarande vid ett flertal
styrelsemöten i syfte att observera styrelsens arbete. Information till medlemmarna har skett i
form av kallelse till vårmöte och höstmöte enligt stadgarna. Löpande information har dessutom
lämnats veckovis via e-post (Vecko-Nytt) samt på vår hemsida.
Koncernresultaträkningen för 2018 visar ett överskott på 850 tkr, vilket är 1,2 mkr bättre än
föregående år. Klubben tappade 400 tkr mot budget i årsavgifter. Många byten till passiva och

distansmedlemskap, samt utträden på våren bidrog till bortfallet. Greenfee-intäkterna blev 270 tkr
lägre p g a torr och varm sommar, samt mindre 36 håls rundor. Personalkostnaderna (inklusive
konsultarvoden) på banan minskade på grund av att vi i bevattningsprojektet hyrde ut personal till
investeringen av bevattningen med 650 tkr. Banpersonal gjorde en besparing med en
säsongsanställd, vi hade en anställd med lönebidrag samt minskade kostnader då några
säsongsarbetare slutade tidigare pga studier och att en fast anställd slutade på hösten. Vi hade
även dyrare personalkostnader på övrig personal under våren då Marcus och Ulla slutade på
kansliet och det blev ökade kostnader tills den nya organisationen var klar. Rangen har även ökat
i kostnad på helgerna. Elen ökade under året då elpriserna gick upp.
Utfallet blev 100 tkr bättre än vad som redovisades på årsmötet. De största skillnaderna utgörs av
ökade greenfeeintäkter i den fina oktobermånaden och mindre personalkostnader på banan.
Fastighetsrelaterade kostnader ökade med 100 tkr pga av värmepumpfel, larmfel och
larmuttryckningar.
Årets investeringar i koncernen uppgick till totalt 6,7 Tkr (1,65 Mkr år 2017). Dessa avsåg i
huvudsak bevattningsprojektet och studion. Utöver ordinarie investering förekom några akuta
investeringar, då en värmepump till maskinhallen stals och förstördes och fick ersättas.
Bevattning och studio är pågående investeringar som är klara 2019.
Klubben har en checkkredit på 1,6 Mkr. Vid årsskiftet utnyttjades 0,67 Mkr (0,75 mkr).
Medlemmar per den 1 mars varje år

Seniorer
Juniorer
Summa
Greenfeemedlemmar
Passiva
Totalsumma

Damer
377
26
403
33
71

2019
Herrar
921
106
1027
97
143

Totalt
1298
132
1430
130
214
1774

Damer
400
24
424
31
70

2018
Herrar
933
98
1031
88
151

Totalt
1333
122
1455
119
221
1795

Antalet medlemmar i klubben ligger lite lägre per mars 2019. Under november till februari har
det varit en stor förändring av kategorier och utträden, vilket är en trend i hela landet. Bl a har vi
haft ett stort tapp på Yngre seniorer med 55 st. Positivt är en mindre ökning på juniorer och
kvinnor. Andelen kvinnor/män uppgick till: 28,5% kvinnor och 71,5% män.
Nedan visas en nettoredovisning av våra kommittéers/stortävlingars intäkter och utgifter.
2018
2018
2018
2017
Netto
Utfall Budget Prognos
Utfall
Damkommitté
26
-10
-10
-2
Herrkommitté
--18
-10
-18
-29
Juniorkommitté
-246
-135
-195
-210
Elitkommittén
-116
-70
-118
-93
Medlemskommitté
-10
-15
-10
-30
Tävlingskommitté
122
95
101
49
Företagspoolen
2669 2 680
2 735
2 717
Stortävling, värdskap
0
0
0
48

Utfall och budget 2018/2017
2018
Utfall

2018
Budget

2018
Prognos

2017
Utfall

INTÄKTER Tkr
Årsavgifter
Bag o klädskåp,
Golfbilar
Driving range
Greenfee
Damkommitté
Seniorkommitté
Juniorkommitté
Elitkommitté
Medlemskommitté
Tävlingskommitté
Företagspool
Hyres- och arrenden
Stortävling värdskap
Övriga intäkter
S:a Intäkter

9664
74
340
163
2324
139
63
136
3
27
198
3137
371
0
421
17060

9 940
75
330
155
2 600
95
90
215
10
10
160
3 210
310
0
225
17425

9 600
74
340
125
2 275
75
70
150
0
24
174
3 192
320
0
218
16 637

8 953
72
275
175
2 436
124
131
187
0
0
152
3 257
345
302
264
16 673

KOSTNADER Tkr
Damkommitté
Seniorkommitté
Juniorkommitté
Elitkommittén
Medlemskommitté
Tävlingskommitté
Företagspool
Arrenden
Stortävling, värdskap
50/50 projektet
Leasing maskiner&golfbilar
Banan drift
Banan personal
Fastigheter
Administration
Trycksaker
Revision & konsult
Personal övrig
Annonsering
Övrigt
S:a Kostnader
Res. före avskrivn.
Avskrivn. enl. plan
Res. efter avskrivn.
Finansiella int/kst
Avsättning/avyttring
Årets resultat

113
81
382
119
37
76
468
830
0
14
547
1893
4410
1167
660
148
407
3248
159
411
15170
1890
1205
685
-75
240
850

105
100
350
80
25
65
530
845
0
50
185
2240
5 610
750
580
150
240
3 180
140
400
15 625
1 800
1 320
480
-30

85
70
315
103
37
72
455
845

126
160
397
93
30
103
540
812
254
25
106
1775
5 199
1 087
728
166
423
3 023
159
586
15 792
881
1 269
-388
-20
38
-370

450

15
580
1 880
4 600
1 065
610
150
360
3 135
143
330
14 850
10 797
1 210
587
-65
240
762

Koncernens balansräkning den 31 december 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Byggnader och mark
Banorna
Maskiner o inventarier
Pågående nyanläggningar
Omsättningstillgångar:
Kortfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
6644
992
2997
6627

Avsättningar

1608

0

17 260

11 631

Likvida medel
S:a tillgångar

8 303

13 239
30 499

Långfristiga skulder
Checkkredit
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Lån från f d medlemmar
Övriga kortfristiga skulder
S:a eget kapital och skulder

676
5318
159
16 043

22 196
30 499

Kassaflödesanalys för koncernen
Rörelseresultat
Poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar m.m.)
Netto finansiella poster
Summa
Ökning- minskning kortfristiga skulder och fordringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Sålda spelrätter
Återbetalda medlemslån
Checkkredit
Upptagna lån
Kassaflöde finansieringsverksamheten

2018
0,9
0,9
0
1,8
1
2,8
-6,9

2017
-0,4
1,3
0
0,9
0,6
1,5
-1,3

2016
0,2
1,3
0,0
1,5
-0,2
1,3
-1,9

2015
-0,1
1,3
0,0
1,2
1,0
2,2
-1,4

0
0
0
5,3
5,3

0
0
0

0
0
-0,3

0
0
-0,2

-0,3

-0,3

-0,2

-0,9

0,7

1,1
0,2

0,4
1,1

Årets kassaflöde

1,2

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0,4
1,6

0,2
0,2
0,4

Investeringar 2018

Summa

Budget
520
100
130
7 000
2 050
9 800

Utfall
550
0
188
4 250
1 700
6 688

Grävmaskin
Långtidsplan banan och arkitekt
Diverse (parabol, kök, data)
Bevattning (Pågående, avslutas 2019) *
Studio med träningsområde utslagsplatser (Pågående, avslutas 2019) *

*I investeringen med bevattning och studio, så är de pågående och slutförs 2019. I de investeringarna är även eget
arbete och bidrag Arvsfonden
Prognos studio 2 300, budget 2050. Prognos bevattning 6 600: Budget 7 000

Kommittéernas verksamhet
Ordförande i respektive kommitté har varit:
Damkommitté
Juniorkommitté
Elitkommitté
Medlemsvärd
Herrkommitté
Tävlingskommitté
Banutvecklingsgrupp
Klubbhuskommitté
Företagspoolen
Marknadskommitté
HeadPro/Idrottsansvarig

Britt Nilsson
Fredrik Tillgren
Fredrik Tillgren
Fredrik Bonde
Åke Åkesson
Johan Borglin
Pär-Martin Hedberg
t.f. Thomas Ahlberg
t.f. Thomas Ahlberg
Lena Arleklo
Fredrik Tillgren

Kommittéordförande, klubbens HeadPro och styrelsen har haft gemensamma möten vid två tillfällen för
att bl.a. fokusera på kommittéverksamhetsplanerna, klubbens långsiktiga verksamhetsplan, besöka annan
golfanläggning för att få influenser, samt budgetarbetet.
Information om Valberedningen
Valberedningen bestod av en ordförande och sammankallande samt 4 ledamöter. Ordförande är Urban
Thelin och ledamöterna är Eva Eriksson, Christer Rosen, Karin Mårtensson och Tomas Egelstig.

Elitkommittén 2018
Elitkommittén hade under 2018 ett bra år med både Herr och Damlag i seriespelen.
Damerna klarade sig kvar sitt första år i Div 1 Södra efter en 12e plats. Laget bestod av mestadels juniorer
och 4 av 6 spelare var under 17 år. Laget var yngst av alla lagen som deltog och klubben ser på tillförsikt
på det lagbygge som nu sker.
Vårt elitlag för herrar lägger 2018 till handlingarna efter en stabil insats i division 1 södra. Laget kom på
en delad sjätte plats av femton deltagande lag och samtliga våra herrar spelade bra golf över tävlingens
fyra dagar. I laget bestod 3 av 6 spelare av juniorer och framtiden är ljus.
Klubben ser med tillförsikt med att ha egna produkter
Under året har Jesper Billing haft ett bra år på Swedish Golftour och Eccotour.
Vi fortsatte även i år med att låta de enskilda spelarna själv ansvara för den löpande träningen under
säsongen i samråd med och med hjälp av våra duktiga instruktörer Fredrik, Marina och Johan.
Elitkommittén i Bokskogens GK

Juniorkommittén 2018
Bokskogens golfjuniorer har bedrivit träning hela året. Träningen började inomhus på Malmö Golfarena
andra veckan i januari, och höll på fram till mars slut. Ett utmärkt tillfälle att jobba på golfens alla
grunder, så när utesäsongen drog igång var alla bra förberedda.
Totalt deltog det runt 70 juniorer i åldrarna 8-18 på inomhusträningen. I mars hade vi föräldramöte ute på
Bokskogens GK, och där informerades det om träningstider, nytt träningsupplägg i grupper, möjliga
tävlingar för de olika åldersgrupperna, läger och annat som kommer hända under året.

Utomhussäsongen drog igång i april, på påsklovet hade vi ett uppstartsläger på hemmaplan för
breddgrupperna. De flesta av våra bättre juniorer hade eget läger på Halmstad Golf Arena som tyvärr mest
bestod av skidåkning efter ymnigt snöfall. Det traditionsenliga sommarlägret hade vi 18-22 juni. I år
deltog 22 knattar/juniorer. Under sommaren hade vi dagläger. Träning på förmiddagarna och spel på
eftermiddagarna, viktigt att vänja barn/ungdomarna vid att golf är ett spel som spelas på banan och träna
gör vi för att kunna spela bättre på banan. Roligt gruppen har haft tisdagar och onsdagar.
Fortsättningsgruppen har haft tisdag, onsdagar och torsdag. Tävlingsgruppen har haft tisdag, onsdag och
torsdag.
Vi har deltagit i Juniorserien, där Bokskogen var i Elitserien. För första gången lyckades vårt lag
kvalificera sig till JSM lag där vi tills lut nådde kvartsfinal.
Vi hade med ett lag i Matchligan. Ett ungt lag kämpade tappert, och det är kul att se att
"instegstävlingarna" fylls på med yngre spelare.
Bokskogen har även under 2018 haft många juniorer, både tjejer och killar, som är ute och tävlar i
Bokskogens regi. Många topplaceringar, och en del vinster bådar gott för framtiden. Det är en hel del
klubbar runt omkring, som uppmärksammar Bokskogen mer nu, än för något år sedan. Bokskogens
juniorer och vår verksamhet, får också ofta mycket beröm från andra klubbar, vilket är positivt för alla
inblandade. 2018 var Bokskogen återigen en av de klubbar som syntes mest bland tjejerna.
En del av juniorerna har också varit med och representerat Bokskogens GK i Dam- respektive Herrserien
2018. De juniorer som inte var med och spelade, fick gå caddie till sina kompisar.
Årets upplaga av Skandia Cup klubbkval spelades i samband med sommarlägret. Detta är Sveriges största
ungdomstävling för 13-16 åringar, och här spelas det om att ta sig vidare från klubbkvalet. Därefter följer
Gruppkval - Regionsfinal - Riksfinal.
Moa Andersson gjorde en fantastisk insats och kom på andra på plats i Riksfinalen.
Även i år hade vi med ett lag i Sydvästslaget, där 15 spelare från Bokskogen deltog. Det spelas en omgång
per bana; Bokskogen, Ljunghusen, Falsterbo och Flommen. Varje klubb har 15 deltagare som spelar om
poäng till sin hemmaklubb. Under SM veckan på Barsebäck arrangeras även Lilla lag-SM för knattar. Den
spelas på Barsebäcks korthålsbana, och i år representerade fyra knattar Bokskogen där.
KM för knattar vanns av Filip Grave. KM för juniorer flickor, vanns av Josefine Gustafsson-Winkle. KM
för juniorer pojkar, vanns av Andreas Gustafsson-Winkle.
Träningen fortsatte på samma sätt som innan sommarlovet för alla grupper på hösten. Under hela hösten
ända in i december genomfördes träning delvis i vår nya studio. Några juniorer, både killar och tjejer, var
under 2018 med på läger, arrangerat av Svenska Golfförbundet. Där träffades golfungdomar från södra
delen av landet, under en helg. Till sin hjälp hade de tränare och coacher från landslaget.
Emma Blomkvist, Josefine Gustafsson-Winkle och Moa Andersson har i år alla tagit steget vidare in i
”Flickor framtid” i den ordinarie landslagsverksamheten. Sedan tidigare är Gustav Andersson med i
pojklandslaget och där deltagit i flera olika uppdrag utomlands med goda resultat.
Gustav har även i år haft många framskjutna placeringar på stora tävlingar med en andraplats, en
tredjeplats och 8 topp-10 placeringar. Flera av våra yngre juniorer har deltagit i US Kids golfturneringar
runtom i Europa med flera framskjutna placeringar och vinster. Vi har också deltagit i Vår- och
Hösttouren, ett initiativ från några andra golfklubbar i Skåne. Det var andra året Bokskogen var med på
detta, och vi hade många fina placeringar även där.

På höstmötet delades utmärkelsen ”årets junior” ut till Josefine Gustafsson-Winkle för hennes träningsflit,
engagemang och hennes ödmjuka inställning till kamrater och övriga medlemmar.
Träningen har genomförts av:
Fredrik Tillgren, Johan Gullstrand Marina, Bagler och Julia Kretz
Juniorkommittén vill rikta Ett Stort Tack till alla frivilliga som ställt upp under året på de olika
uppdragen. Utan er hade JK och Bokskogens GK inte kunnat genomföra allt vi gör för våra juniorer.
Juniorkommittén har under 2018 bestått av följande medlemmar:
Fredrik Tillgren, Johan Gullstrand, Peter Liljegren, Magnus Andersson, Mats Gustafsson, Rickard Grave,
Pierre Börjesson
Fredrik Tillgren, och Johan Gullstrand

Klubbhuskommittén 2018
Under året har det varit mycket saker som hänt runt klubbhus, maskinhall och stenvillan. Reparationer i
klubbhuset med köket. Nya varmvattenberedare i stenvillan, samt reparationer köksmaskiner. I klubbhuset
blev det reparationer av ismaskin, pump till frys, samt nya bänkar, även årlig renovering av kakel och
klinkers genomfördes i köket. I kanslidelen av klubbhuset gick en pump sönder till värmen och fick bytas
ut, samtidigt som golvvärmen fick åtgärdas i ventiler och system.
I maskinhallen stals en stor värmepump och ersattes, samt reparationer i verkstaden av fläktar
Thomas Ahlberg

Banutvecklingsgruppen 2018
Hela 2018 har präglats av den allt överskuggande investeringen i ny bevattning. BUGs arbete har
legat ganska lågt med tanke på detta. När bevattningen kommit i drift under början av säsongen
2019 kommer Peter Hanson och Peter Chamberlain att fortsätta sitt arbete tillsammans med Björn
Larsson och banpersonalen att arbeta med att få till stånd den klippstruktur som tidigare beslutad
klipp-plan visar.
Den åtgärd i övrigt som genomfördes var utglesning och rensningen av trädridån vid Yddingen
mellan back tee Gamla Banan hål 15 och green på Kungsbanan hål 4. Detta blev mycket lyckat,
men kommer att kräva arbete för att hållas efter.
I övrigt hanns inte beslutade rensningar av diken och dammar med eftersom grävskopa
införskaffades först till byggnationen av den nya bevattningen. Vi hoppas att det hinns med före
säsongen 2019.
Ett annat arbete som fortfarande inte är färdigställt är ombyggnaden av Kungsbanan hål 12.
Greenområdet skulle förbättras och området mellan dammen och grenen skulle fyllts upp och
gjort om till fooregreen område. Vi hoppas att man får tid med detta senast till säsongen 2020.
Beslutades också att inför säsongen 2019 flytta tee 46 på hål 12 till nuvarande tee 55 på östra
sidan av dammen och samtidigt flytta tee 55 till ”gamla” tee 46.
Själva kommitténs arbete har därför legat ganska lågt i avvaktan på att komma i fas med
beslutade åtgärder.
BUG har utvidgats med några nya medlemmar bl.a. Peter Hanson och Lalle Olsen. Under 2019 är
målet att omforma kommittén och likaså föryngra den. Detta återkommer vi till under 2019.
Pär-Martin Hedberg Ordf. BUG Ban Utvecklings Gruppen.

Damkommittén 2018
Under året har damkommittén bestått av Nayana Persson, Ewa Öberg, Sussi Kollert, Carina
Lindhe, Ingela Persson och undertecknad.
Vår ambition har varit och är att stimulera våra damer till att öka deltagandet i våra aktiviteter.
Säsongen startade med regelträff med förbundsdomare Anders Persson där 67 aktiva damer
deltog. Vi har haft Vårsupé med 55 deltagande damer. Då informerade vi om årets program och
åt en god måltid hos Maderiet. Shopen visade årets kollektion och gav bra rabatt när man
beställde årets klubbtröja.
Under det gångna året har vi spelat Söndagsgolf, Solskensgolf (9 hål måndag em) och
Onsdagsgolf. Fantastiskt är att Solskensgolfen ökat med 22% i år! På Solskensgolfen samlades de
flesta före spel och åt lunch. Anmälningsavgiften har vi sänkt så den är nu 50 kr för alla onsdagsoch söndagstävlingar.
Flest deltagare har vi dock haft på onsdagar då vi i år har startat kl 09.30 alla dagar. Mest
populära är våra lagtävlingar med eftersits då flera valt att sitta kvar och äta tillsammans i väntan
på prisutdelning. Ny tävling för i år var ”Norsk poängbogey”, vilken var uppskattad.
Genom att titta på hur många birdies vi gjort i år så kan man konstatera att damerna har blivit
duktigare och/eller spelar nu på rätt tee. I fjor gjorde 16 damer totalt 37 birdies, medan i år har 29
damer gjort 71 birdies!
Nationell damdag är en väldigt populär tävling hos oss, mycket tack vare vår fina bana och
fantastiska herrar som hjälper till samt ett otroligt prisbord. I år begränsade vi antalet spelare till
96 varav 50 damer kom från 19 andra klubbar.
Utbytesgolfen var också välbesökt med damer från 11 olika klubbar.
I år spelades Solheim cup hos oss på Bokskogen. För att göra matcherna lite jämnare spelade vi
enligt ”Sunningdale rules”, vilket uppskattades. Trots detta vann Bokskogen överlägset med
17,5-10,5.
Barsebäck bjöd in till matchspel men där förlorade vi med 3-1.
Årets populära weekendresa gick till Araslöv med två dagars spel med övernattning och middag
på kvällen.
Vi har i år arrangerat tre seriespel hos oss;
Foursome hcp, D70 och finalen i Skåneserien kategori 3.
Bokskogens damer deltog i nio serier. Skåneserien kat 3 vann, D70 blev 2:a och Foresome Open
blev 3:a.
Samarbetet med herrarna har varit positivt. Nytt för i år är två onsdagar då vi spelar Florida
scramble tillsammans och där Hk tar hand om den ena tävlingen och Dk den andra. Tre måndagar
har vi också bjudit in herrarna till Mix-tävling.
Under året har damkommittén också deltagit i 50/50-möten, spelat bowling och gått på teater
tillsammans med herrarna. Damerna har även spelat boule på Bouleobar.
Damkommittén har en egen mailadress (damkommitten@bokskogen.com) där alla kan nå oss
med frågor, synpunkter och önskemål. Vi har också en väl fungerande sluten Facebook där
många damer är engagerade och lägger in trevliga kommentarer och foton (Bokskogens
golfklubb damer).
Höstavslutningen bjöd på fantastiskt väder och blev en mycket uppskattad dag. Priser delades ut,
lunch och 9-håls spel efteråt till de som ville.
För Damkommittén, Britt Nilsson, ordf.

Herrkommittén 2018
Herrkommittén fick en ny Ordförande 2018 nämligen undertecknad Åke Åkesson, övriga som
ingått i kommittén: Lars Clemensson, Leif Anderhov, Christer Berglund, Stefan Lombard, Jan
Lindgren, Erik Fransén och Fredrik Bonde.
Vi har nu genomfört ”After-Work” 3 år i följd med start från maj till augusti. För att möjliggöra
för fler yrkesarbetande att regelbundet kunna spela och på så sätt även hitta nya kamrater på
Bokskogen. Faktum är att deltagandet inte har ökat mot 2017, därför ifrågasätter vi denna
spelmetod. Ny spelform kommer att framföras 2019.
Seriegolf. Årets seriespel avslutades med bra resultat för de flesta av våra lag. H22 Laget
hamnade sist i Div 1 och är tyvärr uteslutna 2019 på grund av för dåligt deltagande under 2018.
H40 spelar i Div 1 kom på en fin 3:e plats. H50 lag 1 spelar i Div 2 och slutade på en 2:a plats.
H50 lag 2 kom 4:a i Div 3. H60 lag 1 vann Div 3 och blir uppflyttad till Div 2, bra spelat. H60
lag 2 blev 2:a i Div 4. H70 vann Div 3 blir uppflyttad till Div 2, bra spelat. H75 spelade i Div 1
tyvärr sist och får ta nya tag i Div 2 nästa år. H80 kom på 3:e plats i Div 2. Seriespelansvarig Erik
Fransén.
Vintertouren: Från oktober till mars utgång spelades det spontangolf varje onsdag. Öppen för
herrar och damer. Ca 15 till 25 golfare fanns ofta på plats.
Onsdags golf: Sommar touren för herrar har spelats under perioden april-oktober i 2 klasser, A
och B, samma priser och med ett gränsöverskridande spel. Deltagarantalet har ökat varje år
bortsätt från 2017, och en sannolik förklaring var då att många onsdagar var det dåligt väder.
Spelform har varit slaggolf, utom sista onsdagen varje månad då vi spelat någon Annorlunda
Golf, olika tävlingsformer. Säsongen avslutades i oktober med Äggagolfen, där bl.a. årets vinnare
av Order of Merit korades. Vi gratulerar årets vinnare Clas-Göran Furin.
Vårresan tillsammans med DK som arrangerade resan och den gick till Abbekås GK. Höstresan
för oss herrar i september avgick till Sölvesborgs GK.
Den årligen återkommande Ladies & Gents avlöpte en onsdag i juni, detta års tävling gav
mersmak genom avsevärt fler deltagare än förr om åren. Vi behåller formatet 18 hål + en mindre
aktivitet efter lunchen! Bokslaget i augusti lockade också fler deltagare än tidigare, vi fick bl:a
ICA-Malmborgs att sponsra med varukassar.
Under året har vi som en tradition också spelat ”Utbytes-matcher” mot Flommen, Vasatorp och
Kävlinge, vår och höst. Vasatorp: vinst hemma, förlust borta, sammanlagt under alla åren är
ställningen 27-23 till Vasatorp. Ryder Cup mot Flommen : borta matchen i våras blev oavgjort
och hemma på hösten vann vi med klara siffror.
Luciaglöggen genomfördes 5 dec där vi bjöd in ban- och receptionspersonalen och våra
medlemmar. Vi blev c:a 50 st där många herrar och damer kom utan att sedan spela golf, vilket
visar att klubbandan är god.
Vi har en omfattande verksamhet inom kommitténs hägn och jag som ordförande kan med
stolthet konstatera att mina kamrater i HK är hängivna Bokskogare och beredda till ständigt nya
insatser. Jag är imponerad av allt fint arbete som har utförts. Det finns många ideella
krafter! Bokskogen har en stark samhörighet, samt en nyfiken och öppen grundsyn.
Åke Åkesson, ordförande.

Företagspoolen 2018
Bokskogens Golfklubb har under 2018 haft 58 st Företagspartners (=Företagsmedlemmar). Klubbens
direkta intäkter från dessa Partners var sammantaget 3,3 Mkr. Därtill tillkom fakturerade intäkter (som
inte synligt krediteras Företagspoolen) i form av extra greenfees vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex.
Kanonstarter. Vidare bidrar Företagspartners som vanligt med icke oväsentliga intäkter till Krögeri och
Shop samt understödjer med priser till klubbtävlingar och framför allt juniorverksamheten.
Klubbens ”motprestation” innebär ju som bekant, att lämna Företagspartners utrymme för kund- och
personalgolf samt det reklam- och ”good will”-värde det innebär för ett företag att associeras med
Bokskogens GK. Vår klubbs ”varumärke” förstärks ju ytterligare genom den kontinuerliga upprustningen
av våra banor och vidhängande klubbhusfaciliteter som möjliggörs genom dessa extraordinära intäkter.
Inom nätverket ”Bokskogens FöretagsPool” sker ett antal direktaffärer företagen och företagsledarna
sinsemellan, som är ett resultat av träffarna vi organiserar. Under 2018 har vi i FöretagsPoolens regi haft
två stycken mycket välbesökta företagsträffar ute hos olika företagspartners. En nätverksmatch mot
Halmstads GK nätverk spelades på Bokskogens GK, två nätverksgolfdagar på Bokskogen, och en stor
höstavslutning. Vi arrangerade en gemensam resa med 28 st företagspartners till England i mitten på maj.
Thomas Ahlberg

Marknadskommittén 2018
Marknadskommittén arbetar för att kunna kraftsamla på klubbens aktiviteter i marknadsföring och
kommunikation. En kommunikationsplan reviderades under 2018, detta blir ett viktigt verktyg i arbetet
med att stärka Bokskogens varumärke i framtiden. Kommunikationsplanen blir ett verktyg för alla
kommittéer i sin kommunikation till medlemmar och utåt. En handlingsplan med aktiviteter för 2018 togs
fram, med stor inriktning på digital marknadsföring. i Danmark, speciellt Själland. Att marknadsföra
varumärket med olika aktiviteter, kunna framhäva klubb ambassadörer. Även påbörjat med aktiviteter på
Linkedin.
När det gäller marknadsföring har klubben haft annonser i Golfsverige.dk, olika Skånekartor, Norsk och
Dansk Golf, Club Öresundsbron, Nordea Masters tidningen och några mindre tidningar. Bokskogen är
med i ett stort turistprojekt med Visit Sweden riktat mot Danmark och Norge. Annonserna är utformade
för att saluföra anläggningen för gäster och medlemmar. Hemsidan är en viktig del i marknadsföringen
och har golfturism-koppling till GIT.
Lena Arleklo & Thomas Ahlberg

Medlemsvärd 2018
Medlemsvärden hjälper Klubbchef och kansli med riktade medlemsaktiviteter. Det kan handla om
medverkan vid medlemsträffar, introduktion av nya medlemmar samt olika aktiviteter för både nya
och befintliga medlemmar. Medlemsvärd deltar också i utformningen av medlemsdagar. Under
året tillkom Maria Sandström som medlemsvärd. Välkommen.
Under Maj 2018 fortsatte ett projekt med ”Golfens Dag”, för 2a året rad för att öka antalet golfare
genom att nå nya grupper intresserade. Alla fick prova på golf med en PRO eller genom att slå
bollar med innebandybollar på övningsfältet. Gratis Greenfee erbjöds vänner till medlemmar för
att de skulle få prova på. Nytt för i år var att alla hågade fick åka med vår nya golfbil för 8 personer.
Inför 2019 bör vi ändra konceptet något.

Fadderverksamheten har fortsatt. Klubben har erbjudit medlemmar med 27+ handicap att få extra
träning för att engagera denna medlemskategori. Träningarna var välbesökta men tyvärr dök dock
några anmälda inte upp vilket får oss att ändra deltagarvillkoren inför 2019.
Aktiviteten med Golfvärdar ökar i omfång och kvalitet. Många medlemmar och alla Greenfeegäster uppskattar bemötandet på helger. Även uppgiften att få bollarna att hålla sina tider, eller att
de släpper igenom snabbare partier, uppskattas enormt. Under 2019 kommer vi att ersätta en del
”veteraner” med nya frivilliga. Syftet är att flera skall bidra till klubbverksamheten.
Diverse riktade aktiviteter mot funktionärer som tack för deras insatser skall i det långa loppet
innebära att fler medlemmar engagerar sig i klubbens verksamheter – allt för att öka medlemmarnas
känsla av tillhörighet.
Matte Jönsson, Maria Sandström, Fredrik Bonde, Medlemsvärdar.

Tävlingskommittén 2018
Tävlingskommittén ambition med sitt tävlingsprogram för säsongen 2018 har varit att skapa
aktiviteter som leder till engagemang och gemytliga mänskliga kontakter bland våra medlemmar
och våra gäster och gärna även över generationsgränserna. Vi vill kunna erbjuda alla typer av
spelformer och att det finns både singel-, par- och lagtävlingar.
Vår strävan har varit att genomföra det fastställda tävlingsprogrammet med gemyt och god
kvalitet. Vädret under 2018 var inte det mest optimala fast det inte regnade, värmen gjorde att
många valde skuggan före en tävlingsdag på golfbanan.
Vi följde ETH (exakt tävlingshandicap) under 2018 och klubben kommer att fortsätta med detta
under 2019. Obligatorisk förskottsbetalning har blivit en standard och underlättat väsentligt för
TL.
Tävlingarna 2018 med flest antal deltagare var nya 4-manna Scramble i bokveckan och Klubbens
Dag. I övrigt ser vi en positiv trend i antalet deltagare i våra tävlingar. Under 2018 ökade antalet
tävlande med ca. 15% totalt över året, Bokveckan ökade dock bara med ca 5% och KM backade
något för att att vi fick ställa in Dam-KM helt pga för få anmälda.
Idrottslig verksamhet eller upplevelser?
Det är en balansgång att kunna möta alla de typer av upplevelser som medlemmar och gäster har.
Vi är alla olika som golfare, många profiler ska kunna få sin golfupplevelse. Tävling är en av
dessa och är ju grunden i golfen. Det ska vara roliga tävlingar, populärt är ju lag eller par
tävlingar som alltid samlar fler deltagare. Att ha externa sponsorer som skapar ett större
arrangemang är populärt och samlar också mer deltagare, men kostar ju mer för deltagaren att
medverka i. Vi försöker balansera tävlingsutbudet och målet för TK är att erbjuda ett utbrett
tävlingsprogram som passar så många som möjligt.
Till sist uppmanar vi alla medlemmar och även gäster att framföra sina synpunkter på
tävlingsverksamheten till tävlingskommittén eller kansliet.
Ordf. Johan Borglin

Välkomna till 2019 önskar Maderiet!
ÄNTLIGEN börjar en ny säsong och förhoppningsvis en betydligt tidigare start än förra året.
Det var ju både snö långt in i april och rekordvärme hela sommaren, så alla som inte utövade golf
så flitigt förra året, hoppas vi får en bra säsong i år.
Nu är det 8e säsongen för vår del, så vi börjar bli varma i kläderna, men trotts det lite förnyelse
även hos oss.
Vi kan börja att berätta att vi har en ny Serveringsansvarig som tar över efter att Mikael gått
vidare till nya utmaningar på Malmö supporterhus. Fotbollen har ju alltid stått honom nära, så det
passar honom säkert väldigt bra.
Även vår nya serveringsansvariga heter Mikael för enkelhetens skull. Och han berättar i ett
Veckonytt lite mer om sig och sin bakgrund. En väldigt varm och gedigen person med härlig
servicekänsla och lång erfarenhet. Så vi hoppas han ska passa bra in här hos oss.
För alla med barn så har vi i år valt att ta bort alla grönsaker på barnhamburgaren. Det ingår
självklart fortfarande, men vi har märkt att det sällan äts upp, och i tider med reflektion över
matsvinn så ser vi hellre att man får be om det än att det kastas.
Vi kommer även att ha lite mer nyttiga alternativ i dessertmontern, men självklart en del onyttigt
också, ibland behövs ju det efter en dålig rond!
I övrigt har det hänt lite små förändringar med ny fin fotokonst tex, men till största del kommer ni
känna igen er.
Varmt välkomna tillbaka och så hoppas vi på ett härligt golfår.
Filip och Scott med personal

Bokskogen Golf Academy by Active Golf
Äntligen är en ny golfsäsong här, hoppas ni är lika taggade som vi är! 2019 är året det händer.
Men först en tillbakablick på 2018, vår andra säsong på Bokskogens GK.
Byggandet av en av Sveriges bästa golfakademier fortsatte med oförtruten kraft och vi börjar se
ljuset i tunneln. Ledordet för året var nog ändå tålamod, när man bygger upp någonting så är det
helt enkelt så att allting tar mycket längre tid än vad man ens kan fantisera om. Det var ett roligt
år med mycket utveckling på många håll men också ett tufft år med otroligt mycket jobb.
Men som Pippi Långstrump sa: ”man måste gå i skolan för att få sommarlov”, och med all den
energi och glädje vi får tillbaka från våra fantastiska medlemmar så fortsätter vi i full fart.
Fredrik fortsatte sina engagemang hos Svensk Golf och dess events, samt med sin roll i Titleist
Advisory Board där han bistår Titleist med feedback och även utbildar kollegor i
utrustningskunskap.
Johan fick återigen representera Sverige och Svenska PGA i lag-EM där han genast satte tonen
för tävlingen med en 65 runda, 6 under par.
Under hösten och vintern har vi lagt ned mycket tid och möda på utbildning och från och med
2019 kommer alla tränare hos oss vara certifierade Bioswing Dynamics instruktörer. Med den
unika kunskapen som väldigt få tränare i världen har kommer vi på ännu bättre sätt kunna hjälpa
alla våra elever utvecklas på snabbast och bästa sätt.
2018 var också året när vi intensifierade samarbetet med Kinexit, för att kunna erbjuda alla våra
elever ett bra alternativ för fys och rörlighetsträning anpassat till golfen och varje elevs unika
behov. Succén är ett faktum och vi kommer erbjuda många alternativ tillsammans med Kinexit
under 2019.
Med studion klar kommer vi från och med denna säsong kunna erbjuda både utbildning och
utprovning av utrustning i internationell toppklass och vi tycker det är fantastiskt roligt att kunna
göra det tillsammans med Bokskogens Golfklubb och alla er underbara medlemmar!
Nu håller vi alla tummar för att vi ska få en härlig varm och solig vår, så vi alla kan njuta av vår
underbara anläggning så fort det bara går.
Bästa hälsningar,
Fredrik Tillgren, Therese Nilsson och Johan Gullstrand
Bokskogen Golf Academy by Active golf

13. Styrelsens förslag
a. Styrelsens förslag gällande investering i robotgräsklippare och robotbollplockare
Bakgrund
Vår drivingrange används väldigt mycket och vi har stora och ökande kostnader för personal och
maskiner. På helgerna har vi personal som plockar och arbetar med rangen 3-4 ggr per dag. I snitt
9 timmar per helgdag. Utöver detta utförs även handplockning utanför näten.
Det har nu under några år funnits robotmaskiner som kan sköta både klippning och plockning.
Bokskogen genomförde sent i höstas tester med en av leverantörerna för att se om vår range kan
ha robotar. Testerna gav positivt resultat.
Nuläge
En analys av antal timmar med personal på vardagar och på helger, visar att en investering av en
robotgräsklippare och en robotbollplockare skulle ge personalkostnadsbesparingar och frigöra ett
antal timmar för vår vaktmästare på vardagar.
Helgpersonalen kostar runt 130 000 kr per år. Leasingkostnaden för de två maskinerna och
material är 87 000 kr per år. Vaktmästaren skulle frigöra 1-2 timmar per dag som kan läggas på
annat arbete. Banpersonalen skulle enbart behöva klippa greenerna på rangen, inte de stora
ytorna. Tidsbesparing ca 4 timmar/vecka.
Föreslagna investeringar:
• 1 robomower– investeringsbelopp 169 tkr
• 1 robo ballpicker– investeringsbelopp 146 tkr
• 2 laddningsstationer, sonarer och ramp för införsel bolltvätt -investeringsbelopp 75 tkr
•

Summa investeringar 390 tkr som finansieras genom leasing.
o Leasingavgiften uppgår till 87 tkr/år

Proposition
Styrelsen föreslår att vårmötet beslutar godkänna ovan redovisade investeringar

b. Styrelsens förslag gällande investering i tees KB
Bakgrund
Många av Kungsbanans tees har successivt försämrats och omfattningen är nu så pass stor att det
inte räcker att i driftsbudgeten genomföra successiva renoveringar så som det planerats. Istället
krävs direkta ombyggnader av ca 17 tees. Samtidigt som detta behov identifierats, föreligger en
möjlighet i år att använda den såbädd som finns för odling av fairwaygräs som ligger till höger
om hål 7 Gamla Banan. Användande av befintlig såbädd skulle halvera materialkostnaden för
ombyggnationen av tees. Egen odling av gräs bedöms inte ekonomiskt för fairwaygräs, varför
denna sådd kommer att upphöra. Odling av gräs till greener kommer däremot att fortsätta. Om
såbädden, som inte längre ska användas, inte utnyttjas i år för tee-ombyggnaden, förstörs den av
ogräsbeväxtning.
Med en merkostnad om 100 000 kr skulle ombyggnationerna kunna genomföras.
Arbetskostnaden om 300 000 kr finns redan i driftsbudgeten.
Nuläge
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen en investering i ombyggnation av ca 17 tees
bestående av
• Materialkostnad 100 000 kr
• Arbetskostnad 300 000 kr
• Total investering 400 000 kr som finansieras med egna medel. Av investeringsbeloppet
täcks 300 000 kr av befintlig driftsbudget och 100 000 kr finansieras med ytterligare egna
medel. Beräknat kassaflöde för året bedöms tillräckligt för denna ökning.
Proposition
Styrelsen föreslår att vårmötet beslutar godkänna ovanstående redovisade investeringsförslag.

c. Ingående av partnerskap för etablering och drift av uthyrningsverksamhet i Stenvillan
och Bokstugan efter ombyggnad och ägarbreddning
Bakgrund
Vid höstmötet 2018 presenterades en lösning gällande Stenvillan som innebär att klubben kan
behålla kontrollen över fastigheten samtidigt som en likvid om 1 600 000 kr tillfaller klubben.
Likviden avser betalning från 4 nya delägare till fastigheten – Peter Hanson, Svedala Bygg,
Camrata fastighetsbolag, samt Maderiet. I denna lösning ingår även Bokstugan och
ursprungstanken var att flytta ned Bokstugan till Stenvillans tomtområde. Lösningen blir dock
onödigt dyr och om Bokstugan inte flyttas, finns en möjlighet till ytterligare stugbyggnation
mellan Bokstugan och Stenvillan i framtiden.
Målsättningen med den föreslagna lösningen är att gemensamt rusta upp Stenvillan och
Bokstugan för uthyrning av andelslägenheter för övernattning. Användningen är tänkt både för
övernattning vid golfspel på Bokskogen, Golfskola, Peter Hanson Junior Camps, vid bröllop eller
andra event arrangerade av Maderiet eller andelsägarna, men även annan övernattning i mån av
plats.

Nuläge
Styrelsen har mandat att avyttra Stenvillan enligt tidigare medlemsbeslut, men mot bakgrund av
den nya målsättningen att i partnerskap med 4 nya delägare bedriva uthyrningsverksamhet
behövs nytt mandat från medlemmarna. För att kunna genomföra den nya, föreslagna lösningen
behövs även ett mandat att sälja Bokstugan samt att överföra ytterligare tomtområde till
fastigheten Stenvillan vid ett senare tillfälle om verksamheten utökas.
Proposition
Styrelsen föreslår att vårmötet beslutar följande:
• att grunda/förvärva nytt aktiebolag som ges firmanamnet Stenvillan AB med syfte att
bedriva uthyrningsverksamhet
• att överföra Bokstugan med areal till fastigheten Stenvillan genom fastighetsreglering
• att överlåta fastigheten Stenvillan till det nya bolaget
• att överlåta 4/5 av bolagets aktierna i det nya bolaget till Peter Hanson, Svedala Bygg,
Camrata fastighetsbolag, samt Maderiet

d. Styrelsens förslag gällande sista datum för kategoriförändring
Bakgrund

Beslut om stadgeändring kräver beslut vid två medlemsmöten och skall godkännas av SGF och
GDF. Beslut avseende sista datum för kategoriändring togs på vårmötet 2018 och har därefter
godkänts av SGF och SGDF. Beslutet behöver nu bekräftas på ytterligare ett medlemsmöte.
Kansliet belastas årligen med mycket omfattande arbete relaterat till förändringar av
medlemskategoritillhörighet samt utträde ur klubben väldigt sent in i det nya medlemsåret.
Hanteringen ger en oresonlig arbetsbörda och en stor osäkerhet gällande klubbens intäkter för
året.
Historiskt har den 1 november varit sista datum för kategoribyte på klubben. Datumet har dock
inte respekterats, alla har inte känt till det och klubben har velat vara tillmötesgående.
Nuläge

Ett arbete pågår för att effektivisera rutiner och processer inom klubben.
Medlemskapsjusteringarna är en viktig arbetsuppgift och en viktig dialog med många
medlemmar. Det är viktigt att denna dialog kan ske under en tidsperiod då den kan hanteras.
Förändringen är ett viktigt led i att skapa effektivitet i det administrativa arbetet och frigöra
resurser då de behövs. Intäkterna i budgeten som fastställes på höstmötet baseras på
medlemmarnas fördelning över medlemskategorierna. Genom att kunna fastlägga
kategorifördelningen kan därmed också en stor osäkerhetsfaktor kring klubbens intäkter
elimineras.
Proposition

Styrelsen föreslår att vårmötet beslutar med verkan from 2019
att förändring av medlemskategori skall anmälas skriftligen till klubben senast 1 december året
innan det spelår ändringen skall gälla för
att utebliven betalning av påförda avgifter skall med rättsliga åtgärder indrivas såvida ej styrelsen
finner synnerliga skäl föreligga däremot
samt att dessa bestämmelser skall intagas i klubbens stadgar
Stadgeändringarna (kursiva)
1. Ny lydelse i 11 § andra stycket
Med aktivt medlemskap förstås att innehavaren äger utnyttja Golfklubbens anläggningar på de
villkor som gäller för tillämplig medlemskapsform. Medlemskapsformerna – utöver de i § 12
angivna – och villkoren för dessa fastställs av Medlemsmöte. Ändring av medlemsform
förutsätter att anmälan därom kommer Golfklubben tillhanda senast den 1 december året innan
det spelår ändringen avser. Medlemsmöte äger därjämte föreskriva andra villkor för övergång
mellan en medlemskapsform till en annan.

2. Ny lydelse i 18 § första stycket
Medlem skall betala de avgifter som bestäms av Medlemsmöte för aktuell medlemskapsform
senast på av Golfklubben angiven förfallodag. Vid underlåtenhet att betala föreskrivna avgifter i
rätt tid ska – så vida styrelsen ej finner synnerliga skäl föreligga – förfallna avgifter bli föremål
för inkasso.

Tidbokning 2019
Vänligen – ta alltid vägen via Receptionen när du skall ut och spela – detta gäller för
ankomstregistrering, senast 30 min. innan spel i Terminalerna (här gör du detta med ditt
medlemskort) eller i Receptionen.
Det finns tre möjligheter att boka en starttid:
1. Via Internet på ”Min Golf” (nås via Bok GK hemsida, Golf.se, Svenskgolf.se, eller www9.golf.se)
2. I klubbhuset via terminalerna
3. I klubbens reception via telefon eller på klubben
Generellt gäller följande:
Vi fortsätter med tidbokning från 08:00 på morgonen alla dagar utom tisdagar då det är tidbokning från
09:00 (bollränna fram till 08:50GB/08:55KB).

Förbokning*
Antal dagar för medlemmar
Antal dagar för företagspartners
Antal dagar för gäster

360 dagar
21 dagar
14 dagar

Antal förbokade tider per medlem och bana:
Medlem kan ha 4 förbokade tider per bana, varav två helgtider per bana. Totalt kan man ha 8 förbokade
tider.
Fördelning förbokningsbara tider per timme
Gamla Banan
6 bokningsbara
Kungsbanan
6 bokningsbara

00, 10, 20, 30, 40, 50
05, 15, 25, 35, 45, 55

Startmellanrum
Båda banorna
10 min
Denna generösa indelning mellan bollarna, på båda banorna är en kvalitetsstämpel för vår klubb!
Tider för tidsbokning
Gamla Banan, vardagar
08.00 – 17.00
Kungsbanan, vardagar
08.00 – 17.00
Båda banorna, lördag/söndag
08.00 – 16.00
Bollränna på båda banorna före och efter ovanstående bokningstider, tisdagar startar tidbokningen 09:00
INTERNETBOKNING
Båda banorna: Alla tider enligt ovan
För att boka en 2, 3 eller 4-boll anges alla Golf-ID
Beträffande anmälan till tävlingar, anmäler du dig som tidigare direkt till den valda tävlingen via vår
Hemsida, Tävlingar och Min Golf. Varje anmälan och resultat kan du sedan beskåda under samma modul.
Här finns också all information om varje tävling. Är det en partävling som du vill vara med i och inte har
en spelpartner så finns det alltid en ”singeltävling” du kan anmäla dig till istället, sedan lottar vi ihop par
utifrån denna lista till partävlingen – Välkommen!
Vi fortsätter med att vid några tillfällen köra en singeltävling först och sedan en partävling direkt efter,
detta för att möta behovet från alla deltagare.

Observera att sista anmälningsdag är torsdagar kl. 17.00 för veckoslutstävlingarna.
Obligatorisk betalning av anmälningsavgiften vid anmälan till tävling
Att du har aktuellt handicap registrerad i Golfdatasystemet har du som tidigare själv ansvar för och detta
hanterar du antingen via Internet eller via terminalerna på klubben. Även då använder du ditt
Medlemskort/Golf-ID. Vid deltagande i tävling hanteras ditt handicap automatiskt.
Numera ändrar du även din adress, dina telefonnummer och E-adress via vår Hemsida/Min golf.
Vi vill gärna kunna informera alla våra medlemmar via mail – därför uppmanar vi er att hålla er
mailadress uppdaterad i ”Min Golf”

Klubbinformation
Adress
Torupsvägen 408-140, 233 64 BARA
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
Suppleanter

Peter Kollert
Maria Gårdemyr
Jörgen Johansson
Björn Candin
Jonas Olsson
Peter Hanson
Ida Lombard

Telefon
Tidsbokning
040-40 69 00
Klubbchef/VD
040-40 69 20 Thomas Ahlberg
Reception/kansli
040-40 69 00 Lars Andersson, Patrik Feldt, Elin Sjökvist (april-oktober)
Banchef
040-48 10 52 Björn Larsson
Head Pro
0708-58 42 19 Fredrik Tillgren
Shop
040-40 69 21
Restaurang
040-48 10 33
Tävlingsledardisk
040-40 69 12 1)
Fax
040-40 69 29
1)
öppen endast vid pågående tävlingar
info@bokskogen.com
www.bokskogen.com
E-post:
Hemsida:

Kommittéer
Damkommitté
Britt Nilsson
Juniorkommitté
Fredrik Tillgren
Elitkommitté
Fredrik Tillgren
Marknadskommitté
Lena Arleklo
Företagspoolen
Thomas Ahlberg
Herrkommitté
Åke Åkesson
Tävlingskommitté
Johan Borglin
Medlemsvärd
Fredrik Bonde
Banutvecklingsgrupp
Pär-Martin Hedberg

0704-26 77 02
0708-58 42 19
0708-58 42 19
0705 24 40 71
0705-76 02 15
0703-98 41 45
0705-14 48 68
0762-15 62 97
0734-44 79 75

Öppettider säsongen 2019

April
Vardagar
Helger
Maj - augusti
Vardagar
Helger
September
Vardagar
Helger
Oktober
Vardagar
Okt. - nov.
Helger

Reception

Restaurang

Shop

08.00 - 16.00
08.00 - 16.00

09.00 - 20.00
09.00 - 20.00

09.00 - 16.00
08.00 - 16.00

08.00 - 17.00
08.00 - 16.00

08.00 - 20.00
08.00 –20.00

09.00 - 17.00
08.00 - 16.00

08.00 - 16.00
08.00 - 16.00

08.00 - 20.00
08.00 - 20.00

09.00 - 16.00
08.00 - 16.00

09.00 - 15.00

09.00 - 18.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

