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för Bosjökloster GK Ordförande har ordet!

Tack 2012 välkomna till 2013, ett golfår som kan 
fyllas med energi
Golfåret 2013 står för dörren. Så här långt har det varit mildare än normalt och 
många förundras över att vi kunnat hålla banan igång så mycket som vi gör. 

Arbetet med planeringen inför 2013 och 2014 görs i ljuset av att vi ska känna 
att det finns en långsiktighet i vår förening. 

De utmaningar som vi och golfvärlden står inför kan bara mötas med engage-
mang från dig och mig.

Planering med att bygga om banan för nummertees samt klubbhuset så att det 
blir attraktivare, rationellare och fräschare för vår personal är viktiga steg så att 
vi kan förbli en av Skånes attraktiva golfanläggningar med familjekänsla. 
Att vi dessutom blivit förärade med RM Två generationer mixed 2014, gör att 
vi ännu mer kan höja attraktionskraften och intresset för golfen.

Den 1:e mars kommer vi att se ett nytt ansikte i vår reception. Då hälsar vi 
Anette Nohrlander välkommen. 

Utöver detta så finns det styrelseledamöter som har aviserat att de också efter 
långt och omfattande engagemang vill lämna sina uppdrag.

Att parallellt med förändringar av de personella resurserna kunna planera lång-
siktigt är ett av succekriterierna för att vår attraktiva förening ska kunna behålla 
sin dragningskraft. 

Den sittande styrelsen kommer vid årsmötet fortsätta att signalera vad vi tror är 
viktiga inriktningar för de närmaste fem åren, där vissa delmål förväntas vara 
uppnådda till 2014 då klubben firar 40 år.

Fokus under 2013 blir marknadsföring och rekrytering av nya medlemmar, 
unga som gamla.

Välkomna till årsmötet, samt ge våra vänner som lämnar sina uppdrag ett varmt 
tack och inte minst hylla de som gjort speciella prestationer under 2012.
Hälsningar
Håkan Asmoarp
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Städ- och fastighetsdag!
Lördagen den 16 mars 2013 med början kl 09.00 

kommer årets städ- och fastighetsdag  att äga rum. 
I år vill personalen, som vanligt, ha hjälp med röjning i skogspartierna – sly och 

kanske något litet träd, att vi plockar kvistar och grenar samt att 
vi gör snyggt och rent i vårt klubbhus. Efter städningen bjuder klubben 

på lunch och därefter spelar de som önskar 9 hål poängbogey.
Anmälningslista finns på anslag i receptionen.

Medtag, förutom glatt humör, lövräfsa eller motsvarande trädgårdsredskap. 
Samling utanför receptionen.
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Receptionens och kansliets öppethållande
Vardagar
Februari  09.00 – 13.00
Mars  09.00 – 15.00
April - september  08.00 – 16.00
Oktober vardagar  09.00 – 15.00
November vardagar  09.00 – 13.00
Lör-, sön- & helgdag
Två tillfällen per månad from april, som regel tävlingsfri lördag 
08.00 – 16.00. Övrig tid svarar shopen för denna verksamhet.
Bagbricksdekal
Årets dekal till bagbrickan hämtas i receptionen när årsavgiften 
är betald.
Adressändring
Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte att meddela ändrad 
adress till oss alt. registrera din nya adress via golf.se.
E-postadress
För att kunna använda www.golf.se måste det finnas en kor-
rekt e-postadress registrerad i GIT. Gå in på www.golf.se och 
kontrollera att din e-postadress stämmer. Har du ingen e-post-
adress registrerad - kontakta oss så hjälper vi dig registrera din 
e-postadress. 
Sydpoolen
Spel med reducerad greenfee alla vardagar på nedanstående ba-
nor. Greenfeen är 250 kr för senior och 100 kr för junior.
Följande klubbar deltar:
Abbekås GK, Allerum GK, Araslövs GK, Assartorps GK, Be-
dinge GK, Bjäre GK, Boa Olofströms GK, Bosjökloster GK, 
Carlskrona GK, Degeberga-Widtsköfle GK, Eslövs GK, Flom-
mens GK, Hesslegårdens GK, Karlshamns GK, Kristiantad 
GK, Kvarnby GK, Kävlinge GK, Landskrona GK, Ljungbyheds 
GK, Lunds Akademiska GK, Lydinge GK, Malmö-Burlövs GK, 
Nicklastorps GK, Perstorps GK, Romeleåsens GK, Ronneby 
GK, Sjöbo GK, Skepparslövs GK, Skyrups GK, Sofiedals GK, 
S:t Arilds GK, Stiby GK, Svalövs GK, Söderslätts GK, Söderå-
sens GK, Sölvesborgs GK, Tegelberga GK, Tomelilla GK, Tore-
kovs GK, Trelleborgs GK, Trummenäs GK, Vellinge GK, Wittsjö 
GK, Ystad GK, Åkagårdens GK, Älmhults GK, Ängelholms GK, 
Äppelgårdens GK, Örestads GK, Öresunds GK, Örkelljunga 
GK, Österlens GK och Östra Göinge GK.
Avtalet gäller även juli med undantag av följande klubbar:
Bjäre GK, Carlskrona GK, Flommens GK, Kristianstad GK, 
Landskrona GK, Ronneby GK, S:t Arild GK, Torekovs GK, 
Trummenäs GK, Åkagårdens GK, Örkelljunga GK samt Öst-
erlens GK.
Greenfeeutbyte - vardagar
Vi fortsätter med vårt greenfeeutbyte med nedanstående klub-
bar på vardagar. Greenfeen är 180 kr för senior och 90 för ju-
nior.
Degeberga-Widtsköfle GK, Kävlinge GK, Skepparslövs GK, 
Skyrups GK, Sofiedals GK, Wittsjö GK, Örestads GK samt Öst-
ra Göinge GK
Greefeeutbyte - helger
Vi har greefeeutbyte med nedanstående klubbar på lördag, sön-
dag och helgdagar. Greenfeen är 250 kr för senior och 100 kr 
för junior.
Eslövs GK, Kävlinge GK, Skyrups GK samt Wittsjö GK

Medlemsgästgreenfee
Senior och äldre junior (19-21 år) kan vid 6 tillfällen under 
säsongen ha gästspelare med till reducerad greenfee (250 kr 
för senior, 120 kr för junior). Gästen skriver in sig i green-
feeboken och medlemmen skriver sitt kompletta Golf-ID i 
anmärkningskolumnen. Receptionen har viss kontroll över 
antalet ronder, dock måste medlem själv också hålla koll på 
antalet medlemsgästgreenfee som utnyttjats. Vid överskridan-
de faktureras medlemmen på mellanskillnad.
Tidbokning
Vi har tidbokning alla dagar mellan 07.00 - 18.00. Tiderna 
före (06.00 - 06.52) och efter (18.07 - 19.30) gäller bokning 
via terminalen utanför receptionen. Tid kan bokas via www.
golf.se (dygnet runt), samt i receptionen på öppettider enligt 
ovan 30 dagar före aktuell speldag, eller lördag, söndag och 
helgdagar i receptionen eller shop, på tel. 0413-258 96. Ter-
minalen utanför receptionen kan också användas. Alla tider är 
förbokningsbara, 00, 07, 15, 30, 37, 45 och 52. Då reception 
och shop är stängda bokar ni starttider via www.golf.se eller 
via terminalen på golfklubben. Bokad tid skall vara ”avprick-
ad” i reception eller shop, eller när dessa är stängda via termi-
nalen, senast 20 minuter före start. Ej avprickad tid återgår och 
kan bokas ut på nytt igen. Har ni frågor, kontakta receptionen.
Övrigt
Ni måste alltid ta vägen via receptionen för att pricka av eller 
boka starttid. Men även för att försäkra er om tillfälliga lokala 
regler mm. OBS! När reception och shop är stängda gör ni 
detta via terminalen.Vi vill också ta tillfället i akt och berätta 
för bl.a. våra nybörjare att så här års är det gott om plats på 
banan, ”stressen” av etablerade spelare är då liten. Under hög-
säsong gäller eftermiddagar på fredagar, lördagar och sönda-
gar som de mindre stressande speltiderna. Kolla gärna med 
oss i receptionen eller kansli, vi kan tipsa om vilka tider som 
normalt är glest använda.
Golfvärdar
Är någonting som vi skall fortsätta med 2013. Värdarna är 
mycket uppskattade av såväl medlemmar som gäster. Golf-
värdarna kommer att tjänstgöra under högfrekventa tider (hel-
ger from maj t.o.m. september samt huvuddelen dagar under 
mitten av juni tom mitten av augusti), för att hjälpa medlem-
mar och gäster ute på banan. Med detta hoppas vi få gladare 
golfare samt att rondtiderna kommer att bli något kortare. Vi 
behöver även i år några nya golfvärdar, så hör gärna av dig till 
kansliet om du är intresserad.
Hemsida
På Bosjökloster GK:s egen hemsida kan du se vilka startför-
bud som gäller (tävlingsprogrammets uppgifter är preliminä-
ra), vilka tävlingar som är aktuella, medlemsinformation och 
mycket mer. Har du inte varit inne på sidan är det dags nu 
-  www.bosjoklostergk.se/

Magnus och Ewa
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Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb

Styrelsens årsberättelse 2012
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
Håkan Asmoarp ordförande, Bertil Björck vice ordförande, 
Berry Pahmp sekreterare, Sven Nilsson kassör, Erik Hedberg, 
Sven Jerre, Gerd Lundgren, Bengt Olson , Olle Schönström 
och Michael Svahnberg. 

Suppleanter: Camilla Munther, Anton Johansson och Christel 
Pettersson. 

Klubbens administratör har varit adjungerad. Styrelsen har un-
der året haft 10 protokollförda sammanträden. 

Arbetsutskottet bestående av Håkan Asmoarp, Bertil Björck, 
Sven Nilsson och Berry Pahmp har haft 6 protokollförda sam-
manträden. Klubbens administratör har varit adjungerad. Sty-
relseprotokollen finns tillgängliga i kansliet.  

Klubbens administratör sedan många år tillbaka Anders Sand-
gren, slutade den 2 mars 2012 och som  ny klubbchef anställ-
des Magnus Andrén, Lund. Efter många års styrelsearbete 
lämnade även Mattias Myrgren sitt uppdrag och utsågs på års-
mötet till hedersmedlem.

Styrelsen har under året fortsatt att arbeta med inriktningen att 
Bosjökloster GK ska vara ”Mellersta Skånes attraktivaste fa-
miljeklubb och ha en av Skånes bästa banor”. 

I oktober månad hölls ett höstmöte för alla medlemmar. Många 
tankar och idéer från såväl styrelse som medlemmar ventile-
rades och har tagits vidare för bearbetning. Under året har 
Olympiagolfen haft premiär och klubben har genom Thomas 
Andersson haft en deltagare som fick vara med i finalspelet i 
Dubai.

Antalet medlemmar vid årets slut var 1260 varav 197 vilande. 
Antalet greenfeegäster har under året varit ca 5450 varav drygt 
1936 Sydpoolenspelare. 

Klubben har under året totalt investerat ca 156 kkr, varav 41 
kkr i maskiner och inventarier och banan 115 kkr.

Beträffande övrig ekonomisk redovisning hänvisas till förvalt-
ningsberättelse och årsredovisning. 

Höör i januari 2013 
Berry Pahmp
Sekreterare

Söndagen den 3 mars 2013 kl 14.00 i klubbhuset. Röstlängdsteckning börjar kl 13.30.
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som kontrollanter   
 och rösträknare
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar för 2012
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2012
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2012
9. Fastställande av reviderade stadgar
10. Fastställande av maximalt medlemsantal för 2013
11. Fastställande av medlems- och köavgifter, verksamhetsplan och budget för 2013
12. a) Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
 b) Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
 c) Val av suppleanter för en tid av 1 år samt med beslut om deras turordning
 d) Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år, i detta val får nya styrelsen ej deltaga
 e) Val av 2 ledamöter till valberedning för 2013, varav en ordförande och tillika sammankallande (styrelsen  
 utser inom sig en tredje ledamot till valberedningen)
13. Motioner 
14. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns upptagna på föredragningslistan)
15. Prisutdelning 
16. Avtackning
17. Avslut
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Golfklubben bjuder på kaffe efter mötet.

Bosjökloster i januari 2013
Berry Pahmp, sekr
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Inom parentes anges 2011 års siffror.
Styrelsen för Bosjökloster Golfklubb får härmed avgiva årsre-
dovisning för tiden 1 januari - 31 december 2012.

I medlemsavgifter har under året inbetalts 2.757.850 kr 
(2.685.250 kr).
Totala antalet medlemmar uppgår vid årets slut till 1.260 st 
(1.314) enligt nedanstående kategoriindelning.
Seniorer   998    (1029)
Studerande        6        (6)
Junior  ä      16     (28)
Junior  y                  30        (46) 
Knattar      13       (27)  
Vilande                 197      (178)
I siffrorna ingår 7 (7) familjemedlemskap samt  anställda.
 
Klubben har under året haft 7,5 årsanställda.
Kostnaderna för löner blev totalt 2.305.043 kr (2.188.666) 
varav 1.440.874 kr (1.408.934) avser löner till banpersonal, 
864.169 kr (779.732) till kontorsanställda och  städare.

I bidrag har erhållits totalt 841.599 kr (711.932) varav 836.115 
kr  (702.099) avser lönebidrag från AMV och resterande stat-
liga och kommunala bidrag.

Klubbens lån från medlemmar uppgår till 12.039.000 kr 
(12.603.600).

Investeringar i maskiner, inventarier, byggnader och mark har 
under året uppgått till 156.705 kr (450.642). 
Maskiner 6000 kr (7.290), byggnader 0 kr (279.958), inven-
tarier 10% 0 kr (19.161), inventarier 20% 35.000 kr (69.811), 
markinventarier 0 kr (0), mark 115.705 kr (74.422). 

Avskrivningar har gjorts med minst 20% på maskiner, 10% och 
20% på inventarier, 0% på mark,  5% på markinventarier och 
3% på byggnader.  
Totala avskrivningar uppgår till 324.063 kr (443.725).

Årets vinst uppgår till 11.600:37 kr (14.110:02). Styrelsen före-
slår att vinsten överföres till återanskaffningsfonden, som efter 
detta uppgår till 1.003.698:80 kr  (992.098:44).
 
Höör  i januari  2013

Håkan Asmoarp, Berry Pahmp, Bertil Björck                     
Bengt Olsson, Gerd Lundgren, Olle Schönström                   

Sven Jerre, Erik Hedberg, 
Michael Svahnberg, Sven Nilsson

Årsredovisning 
för Bosjökloster Golfklubb

räkenskapsåret  1 januari - 31 december 2012.
BALANSRÄKNING

Foto: Ann-Kristin Freijd

TILLGÅNGAR 20121231 20111231
Omsättningstillgångar   
Kassa 12 026,00     7 852,00    
Postgiro  -       2 376,00    
Checkräkning 496 212,18     243 076,34    
Bankkonto 4 406 691,28     5 011 180,17    
Interima fordringar 55 984,00     57 130,00    
Lager 99 275,00     125 650,00    
Kundfordringar 61 444,00      -      
Förskott 2 000,00      
Summa oms.
tillgångar 5 133 632,46     5 447 264,51    
   
Anläggningstillgångar   
Maskiner 123 496,00     170 000,00    
Inventarier 87 335,00     80 000,00    
Mark 4 216 527,35     4 100 822,00    
Markinventarier 206 872,00     240 000,00    
Byggnader 3 742 234,00     3 953 000,00    
Insatser 21 578,00     21 578,00    
Summa Anläggnings-
tillgångar 8 398 042,35     8 565 400,00    
SUMMA 
TILLGÅNGAR 13 531 674,81     14 012 664,51    
 
SKULDER OCH 
EGET KAPITAL   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 172 999,00     105 865,07    
Semesterlöneskuld 236 733,00     226 945,00    
Prel. skatteskuld 33 850,00     25 302,00    
Reklamskatt 10 888,00     11 872,00    
A.T.P-skuld 34 506,00     46 982,00    
Summa kortfristiga 
skulder 488 976,00     416 966,07    
Långfristiga skulder   
Medlemslån 12 039 000,00     12 603 600,00    
   
EGET KAPITAL   
Återanskaffningsfond 992 098,44     977 988,42    
Årets resultat 11 600,37     14 110,02    
   
SUMMA SKULDER 
OCH EGET KAPITAL 13 531 674,81     14 012 664,51    
   
Ställda panter: inga   
  
Ansvarsförbindelser: inga   
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RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS

Revisionsberättelse
Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsre-
dovisningen, protokollen samt styrelsens förvaltning för verk-
samhetsåret 1 januari - 31 december 2012.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fast-
ställs, att överskottet disponeras enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen samt, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret.

Höör 2013-01-

Thomas Bergqvist                    Karl-Erik Nilsson 

INTÄKTER 20121231 20111231
Medlemsavgifter 2 758 950,00     2 685 250,00    
Skåpavgifter 20 000,00     20 100,00    
Greenfee 1 511 625,00     1 720 637,55    
Tävlingsintäkter 61 540,00     50 800,00    
Kommittéintäkter 68 008,76     80 130,00    
Reklamintäkter 262 900,00     281 000,00    
Lönebidrag 836 115,00     702 099,00    
Hyresintäkter 72 553,00     37 625,00    
Övriga intäkter 56 635,59     47 210,43    
SUMMA 5 648 327,35     5 624 851,98    
   
KOSTNADER   
Banomkostnader 981 265,50     968 367,00    
Löner 2 305 043,00     2 188 666,00    
Sociala kostnader 718 903,00     628 532,00    
Övriga lönekostnader 153 432,00     146 915,00    
Resekostnader 7 211,00     5 098,00    
Juniorkommittén 76 844,00     77 118,00    
Damkommittén 37 118,00     53 784,00    
Seniorkommittén 40 675,00     67 761,00    
Tävlingskommittén 58 842,00     62 924,00    
PR-kommittén 177 523,55     154 785,86    
Herrkommittén -  -      
Fastighetskostnader 340 431,31     325 595,53    
Kontorskostnader 17 828,00     16 206,00    
Porto och telefon 21 977,00     26 683,00    
Golfförbunden 247 159,75     265 424,00    
Försäkringar 50 280,00     50 046,00    
Övriga kostnader 182 719,69     236 299,66    
SUMMA 5 417 252,80     5 274 205,05    
   
RESULTAT FÖRE 
AVSKRIVNINGAR 231 074,55     350 646,93    
   
AVSKRIVNINGAR   
Maskiner 52 504,00     140 740,00    
Inventarier 27 665,00     14 972,00    
Mark -  -      
Markinventarier 33 128,00     70 000,00    
Byggnader 210 766,00     218 013,00    
SUMMA 324 063,00     443 725,00    
   
RESULTAT EFTER 
AVSKRIVNINGAR -92 988,45     -93 078,07    
   
FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter 123 325,54     126 721,40    
Ränte-, bankkostnader 18 736,72     19 533,31    
SUMMA 104 588,82     107 188,09    
   
REDOVISAT 
ÅRSRESULTAT 11 600,37     14 110,02    

TILLFÖRDA MEDEL 20121231 20111231 
Medlemslån -564 600     -458 300    
Avskrivningar 324 063 443 725    
Årets resultat 11 600 14 110    
Summa tillförda medel -228 937     -465    
   
ANVÄNDA MEDEL   
Investeringar i maskiner,    
inventarier, mark/byggnader -156 705     -450 642    
Summa använda medel -156 705     -450 642    
   
FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITAL -385 642     -451 107    
Spec. av förändring 
av rörelsekapital   
Förändring av likvida medel -349 555     -859 784    
Förändring fordr., lager, 
insatser 35 923     61 407    
Förändring av skulder -72 010     347 270    
Summa förändring -385 642     -451 107    
  
LIKVIDITETSANALYS 20121231 20111231
Utgående likvida medel 4 914 929     5 264 484    
Utestående fordringar, lager 218 703     182 780    
Obetalda skulder.  X) -488 976     -416 966    
Reella utgående 
likvida medel 4 644 656     5 030 298    
x) Exkl. medlemslån 12 039 000 12 603 600    
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RESULTAT

NOTER

 BUDGET UTFALL  AVVIKELSE NOT.
INTÄKTER (KKR) 2012 2012   
Medlemsavgifter 2 780      2 779     -1     1
Greenfee 1 745      1 512     -233     2
Tävlingsintäkter 60      62      2     3
Reklamintäkter 280      263     -17     4
Bidrag 821      836      15     5
Hyresintäkter 37      72      35     6
Kommittéintäkter 85      68     -17     7
Övriga intäkter 42      56      14     8
SUMMA 5 850      5 648     -202     
        
KOSTNADER     
Banomkostnader 915      981      66     9
Löner 2 386      2 305     -81     10
Sociala kostnader 736      719     -17     11
Övriga personalkostnader 200      153     -47     12
Resekostnader 8      7     -1     13
Juniorkommittén 100      77     -23     14
Damkommittén 56      38     -18     15
Seniorkommittén 63      41     -22     16
Tävlingskommittén 60      59     -1     17
PR-kommittén 160      178      18     18
Fastighetskostnader 331      340      9     19
Golfförbunden 270      247     -23     20
Försäkringar 51      50     -1     21
Porto, telefon 31      22     -9     22
Kontor 26      18     -8     23
Övriga kostnader 210      183     -27     24
SUMMA 5 603      5 418     -185     
     
RESULTAT FÖRE 
AVSKR. 247      230     -17     
Avskrivningar -337     -324      13     25
Finansiella intäkter 
o kostnader 91      105      14     26
      
ÅRSRESULTAT 1      11      

Inom parentes 2011 års siffror.
1. Stämmer väl mot budget..                                            
2.   Mycket lägre än budget beroende på färre bokningar  
 av gästgreenfeespel 1.259.775kr  (1.321.988), golf-
 paket 130.240 kr (175.830) och företagsgolf 122.610 kr  
 (222.820).       
3. Stämmer väl mot budget .         
4.  I reklamintäkter ingår sponsring av teeskyltar, korthåls- 
 banan, murskyltarna, övningsgreen och next teeskyltar.  
 17.000 kr lägre än budget.   
5.   För sju av de anställda har erhållits lönebidrag mot-
 svarande. ca. 15.000 högre än budget
6.  Hyresintäkter från pro/shop och restaurang. Högre än  
 budget efter indexreglering av avtal.                          
7.   Kommittéintäkterna lägre än budget.    

8.     Övriga intäkter är bl.a. ersättning från Jakt- & Fiske- 
 mässan och diverse poster som ej kunnat placeras på 
 annat konto. Högre än budget.
9.  Banomkostnader  högre än budget beroende på tilläggs- 
 anslag för djupluftning greener samt dressning av fair- 
 ways.
10.  Lönerna lägre än budget.                        
11.  Sociala kostnaderna lägre. Se pkt. 10.             
12.  I personalkostnader ingår avgifter till FORA, Alecta,  
 Collectum, SAF och personalutbildning.
13.  Resor för ban- och kanslipersonal stämmer väl med 
 budget.
14.  Juniorkommittén, A-truppen 0 kr (0), Nxt-gruppen  
 12.800 kr (15.600), Framtidsgrupp  12.800 kr (15.600),  
 36- & gröna gruppen 25.600 kr (28.000).  
 Juniorkommittén totalt 23.000 kr lägre än budget.              
15.  Damkommitténs kostnader lägre än budget.  
16.   Seniorkommitténs kostnader lägre än budget med serie- 
 spel, reseräkningar, uthyrning golfbil   
17.  Tävlingskommittén, förtäring vid tävlingar 10.000 kr,   
 tävlingsledarträffar och möten 4.000 kr, sponsorcupen  
 10.000 och priser 10.000 kr. Tack för 
 hjälpen golf 5.000 kr, tävlingsböcker, tryckning av 
 tävlingsprogram m m 5.000 kr. Vinnarglas 15.000 kr.  
 Stämmer väl mot budget.
18.  Pr-kommittén, Sponsorcupen  25.000 kr, klubbnytt  
 85.000 kr, skyltmaterial 15.000 kr, restaurang och pro  
 35.000 kr, annonser och sponsortavla 18.000 kr. Ökning  
 beroende på fortsatt förbättring av klubbtidning och 
 omskyltning. 
19.  I fastighetskostnaderna ingår bl. a elavgifter med  
 272.350 kr (266.600), VA-avgifter 15.870 kr (23.100),
 renhållning 12.583 kr (8.054), reparationer  och under- 
 håll  75.977 kr (80.166) larm och brandutrustning 21.062  
 (7.360).  9.000 kr lägre budget.
20.  Häri ingår avgift till Svenska Golfförbundet och Skånes  
 Golfförbundet.
21.  Försäkringsavgifterna gäller för maskiner och byggnader.  
 Stämmer väl mot budget.
22.  Telekostnader uppgår till 12.361 kr (9.116) för kansli och  
 5.806kr (15.294) för banpersonal och portokostnaderna                                                 
 till 3.810 kr (2.273). Lägre än budget.
23.  Här ingår kostnader för kontorsmaterial,  kopierings-
 kostnader, förbrukningsmaterial, litteratur, medlems-
 material och reklamkostnader kontor. Lägre än budget.
24.  Här ingår diverse poster som inte kunnat placeras på 
 annat konto bl.a årsmöteskostnader, löneskatt, städdag,   
 styrelsemöten, representation, blommor, helgpersonal,  
 golfvärdar mm. .
25.  Följande investeringar har gjorts under året: Inköp av  
 maskiner 6.000 kr (7.290), byggnader 0 kr (299.119),   
 mark 115.705 kr (74.422) och inventarier 35.000kr (0). 
26.  Räntor på klubbens likvida medel samt finansiella 
 kostnader under året.
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Klubbens stadgar ska vara av sådan fullständighet att de inte 
enbart uppfyller de grundläggande kraven för att överhuvudta-
get vara en rättskapabel ideell förening, utan även garantera att 
föreningen uppfyller de krav som finns uppställda för medlem-
skap i SGF och i RF. 

Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna 
i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 §§ är tvingande för samtliga 
golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar 
senast den 30 juni 2012. Samtliga av dessa paragrafer tar sikte 
på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlems-
perspektiv. 

För att tillgodose dessa krav föreslår styrelsen för Bosjökloster 
golfklubb ändring av våra stadgar enligt följande: 

Helt ny:
§ 9a  FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR 
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golf-
klubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäl-
ler beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i 
fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om 
minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

§ 11 UTTRÄDE
Ändring från tidigare 15/1: Medlem som efter 30/11 begär sitt 
utträde ur klubben skall erlägga årsavgift för det kommande 
verksamhetsåret.
 

Förslag till ändring av stadgarna för Bosjökloster GK
§ 17  RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGS-
RÄTT
Ändring: Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberät-
tigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Om-
bud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte 
företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i för-
eningen. 

§ 20  VALBARHET
Tillägg:
Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebo-
lag får inte väljas till revisor i klubben. 

§ 21  ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Tillägg:
f. ombud till GDF-möte. 

§ 22  EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om 
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberätti- 
 gade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen  
 för begäran, 

Tillägg:
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned 
 under det antal som anges i 25 § och det medför att 
 styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt
 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller 
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna 
 skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. 

Så står vi inför en ny säsong med nya utmaningar framförallt 
tänker jag då på vädret. Som det ser ut i skrivandes stund kanske 
det blir en tidig vår och därmed en tidig start på säsongen. Det 
kan betyda att vi spelar golf (på riktigt) till Påsk som infaller 
lite tidigare i år. Vi håller tummarna. Naturligtvis är banan som 
vanligt öppen så fort väder och vind tillåter under hela vintern. 
Året som gick föll ut planenligt. Vi utförde nödvändiga dräne-
ringsarbeten, dressning och borrning av ett antal greener, allt 
enligt plan. Thomas, Johan, Dan och Mattias tillsammans med 
våra tillfälligt anställda Jens och Christer klarade av uppgiften 
med den äran, även om Thomas hade det lite slitigt i början av 
året. Vi känner stor tillförsikt inför årets uppgift.

Under hösten påbörjades arbetet med att ändra bansträckning-
en från de nuvarande 4 tees, vit, gul, blå och röd till nya så kall-
ade nummertees dvs numret på teen avspeglar banans sträck-
ning i hektometer. Efter mycket övervägande och funderingar 
så har arbetet resulterat i ett förslag till ny bansträckning med 6 
olika banor. 64, 58, 55, 50, 45 och 37. Banans par blir 71 i och 
med att hål 5 blir ett par 4 hål från alla tees. Förslaget kommer 

att finnas presenterat på årsmötet, där vi också tar beslut om 
vi skall genomföra det. Det är vår förhoppning att de nya tees 
skall göra att det alltid finns en spännande, rolig, familjevänlig, 
nybörjarvänlig bana att tillgå oavsett väder och vind, spelhan-
dicap och andra förutsättningar. Antas förslaget på årsmötet är 
planen att arbetet med nya tees, nya bunkrar, igenfyllning av 
gamla kommer att utföras under året. Det kommer att bli en del 
intrång i spelet men som vanligt så skall vi försöka vara så lite 
i vägen som möjligt. Vi påbörjar arbetet i mitten av september 
och bygger de nya tees i början av oktober. Allt nytt beläggs 
med färdiggräs. Kanske kan vi provspela de nya banorna redan 
till hösten. Mycket skall dock på plats. Banorna måste slopas 
till hösten, nya teemarkeringar och banskisser anskaffas och 
nya scorekort planeras så allt är färdigt till 2014. Spännande 
hoppas vi och en renovering som skall göra banan ännu mer 
attraktiv för fler spelare inför framtiden.

Bankommittén
Bertil Björk och Rolf Olsson 

Bankommittén 2013
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Seniorkommittén 2013
Seriespelet
I år har vi tre nya lagledare. För H-55 Stefan Bergqvist, för 
H-65-2 Hans-Åke Carlsson och för H-70 Sven Jerre. Vi tackar 
avgående lagledare, Lennart Pettersson, Jan-Inge Jönsson och 
Rolf W. Johansson för deras helgjutna insatser genom åren. 
Under 2012 har Bosjökloster inte uteblivit från en enda serie-
match, medan totalt 30 lag i Skåne har uteblivit! 
TACK FÖR DET!

Spelschemat för 2013 finner ni på Skånes Golfförbunds 
hemsida.
Under våren kommer vi att ha en kurs om GIT-systemet för 
lagledarna.Vi kommer också att ha en regelkurs under våren.

Tisdagstävlingarna
Vi gratulerar familjen Johansson för sin insats i Ringsjöfisk 
Senior Cup. Ronny vann och Agneta kom tvåa. Trea kom Gor-
don Santesson. I år fortsätter cupen med första tävlingen den 
2 april.
Seniorernas vårmöte är tisdagen den 9 april med möte och 
fika efter tävlingen. Hela tävlingsprogrammet hittar ni på vår 
hemsida och i receptionen.

Damgolf
Vardagar med varierande 9 håls och 18 håls tävlingar. Vi startar 
även från 10:an, några gånger. Efter tävlingen serveras kaffe 
och frallor i klubblokalen och vi har prisutdelning.

Utbytestävlingarna
Utbytet fortsätter som vanligt med Fyrväppling, Triangelmatch 
och utbyte med LAGK. 
Startavgiften till Fyrväpplingen höjs i år till 50 kr.
I Triangelmatchen kommer vi förmodligen att räkna in 2 damer 
och 2 herrar i lagresultatet. Mer detaljer kommer att diskuteras 
på seniorernas vårmöte den 9 april.
Utbytestävlingarna är alltid fullbokade, så var ute i god tid.
Ni har väl observerat att vi har vinnarbucklan för både Triang-
elmatchen och utbytet med LAGK i vårt prisskåp. Målet för 
oss i år är att försvara dessa och kanske fylla på med Fyrväpp-
lingen också!

Klosterrundan
Klosterrundan kommer i år att spelas i 2 klasser eftersom C-
klassen har för få deltagare. Tävlingen spelas den 6 augusti.

Hälsningar från Seniorkommittén.
Sven Jerre, Kerstin Hansson, Monica Gustavsson och 
Hans-Åke Carlsson

Damkommittén 2013
Lady Bosjös Idealrunda
Anmälan kan göras vid vårstarten eller innan start på någon av 
damgolfens 9 och 18 håls tävlingar. Resultaten räknas från de 
singeltävlingar som damkommittén har. Inga sällskapsrundor 
räknas. Resultaten kommer att redovisas fortlöpande under sä-
songen. Pris delas ut på säsongsavslutningen.

Verksamhetsplan 2013
Det generella underhållet fortgår i normal omfattning, mål-
ning av yttre ytor, som pågått ett par år, fortsätter enligt plan.  
Främst ”baksidan ” av husen men även trä garnetyr och tak.
Förhoppningsvis skall vi hinna med att tvätta en del ytor som 
har fått mycket påväxt.
Specifika åtgärder som  planeras är att restaurangens personal-
toalett med dusch måste renoveras, så att den uppfyller dagens 
behov. Ventilationen i omklädningsrummen skall varvtalstyras 
samt rengöras och injusteras. 
Förslag på hur uteplatsen, bak reception, skall utformas för 
att bli lättare att sköta och därmed ge trevligare intryck, skall 
tagas fram och eventuellt genomföras.

Fastighetskommittén 2013

Visst planeringsarbete för hur klubbens lokaler skall se ut i 
framtiden, disposition, för att ha ett maximalt utnyttjande av 
ytor med ett trevligt intryck för klubbens medlemmar, våra 
gäster samt klubbens anställda pågår. 
Tanken som finns i utkastet är att reception och shop skall 
ha gemensam betjäningsdisk, för optimalt utnyttjande av per-
sonalen som finns på klubben, samtidigt som det ger bättre 
service åt besökanden. Shopens utbud kan exponeras bättre 
samt att det blir gemensamt personalutrymme för all personal 
på klubben. Detta kommer att öka vikänslan samt att kommu-
nikationen mellan klubbens anställda ökar. Idéskiss kommer 
att framläggas på årsmötet.

PR-kommittén 2013
För att ytterligare öka och utveckla samarbete med våra befint-
liga och nya samarbetspartners kommer vi att se över vilka nya 
möjligheter som finns till attraktiv reklam och information i 
Klubbnytt, vår hemsida men inte minst se hur sponsorpaketen 
och företagsgolfen hittar nya former som genererar ett vinna - 
vinna koncept.

Till vår hjälp i år har PR-Kommitte´n  även Sven Nilsson och 
Dan Nilsson. Vi ska dessutom försöka nå potentiella golfare 
från de delar av Sverige som normalt inte kommer igång så 
tidigt som oss i Skåne Sponsorcupen som ni ser i tävlingspro-
grammet går som vanligt till hösten.

För PR kommittén                                        Olle Schönström
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Anmälan  till  2013  års  J U N I O R  T R Ä N I N G

Om vintern varit vit eller grön, får vi se, 
när detta skrivs så har årets första snö 
precis försvunnit men ny snö har börjat 
lägga sig. Men en sak är säker, när snön 
har försvunnit och det är grönt & varmt 
då är det tid att plocka fram golfklubbor-
na igen - för då startar juniorträningen !

Kan man inte vänta tills snön har för-
svunnit så finns det möjlighet att tjuv-
starta säsongen med träning i Kloster-
hallen, där är redan nu grönt och varmt.

Vår populära miniorträning fortsätter 
och vi får ihop till 2 eller 3 grupper även
i år. Vi tränar maj, juni så att värmen och
vädret har kommit på plats.
Anmälan krävs, så vi kan forma grupper,
träningen blir enligt konceptet ”Golf-
kul”, med Fredrik Persson som ledare,
men med föräldrars närvaro.

För de äldre barnen, nybörjare eller eta-
blerade golfare så är det som vanligt 
anmälan till golfklubben för gruppindel-
ning.

Vårt skolprojekt har gett oss en hel del
nya ansikten och våra nybörjargrupper
växer. Träningsgrupperna blir en del 
vardagskvällar– eftermiddagar samt på 
helgen.

Indelningen sköter Fredrik och blir efter
färdigheter, erfarenheter och kamrat-
skap.
Under 2013 kommer vi att fortsätta med
skolprojektet för att möta barn och ung-
domar i skolorna. Se separat artikel.

Alla föräldrar som vill engagera sig lite
eller mycket i träningsgrupperna som le-
dare eller hjälpredor välkomnas att höra 
av sig till Fredrik.
I övrigt blir träningen ungefär som vi

Juniorkommittén 2013

brukar; bollar, klubbor, kul, tävlingar
och träningsövningar.
All träning är ledarledd och klubbens 
Golfprofessional närvarar vid alla trä-
ningstillfällen.

Kanske inte alla känner till vår värde-
grund: Glädje, gemenskap och uppmunt-
ran ger trygghet
Vår verksamhet skall innehålla många T
– Träffas – Trivas – Träna – Tävla.
Alla som vill ska få förutsättningar att
utvecklas utifrån sina förutsättningar
Vill passa på att nämna några höjdpunk-
ter som blir under året för de olika grup-
perna:

Tävlingen ”Skandia junior Cup” , där 

Hej alla junior golfare och föräldrar !!!

Tveka inte – Anmäl dig nu - Anmäl en kompis som vill börja spela golf med dig.
Föräldrar välkomnas att anmäla intresse för att bli ledare - 

inga stora åtagande, vi utbildar dig.

Enklast! Mail: bosjokloster.golf@telia.com Namn, födelsedata/golfID, hcp (om du har) och telenr.
Avancerat! Skicka brev till Bosjökloster Golfklubb, 243 95 HÖÖR

Har du frågor eller vill ha mer information ring Fredrik Persson, 070 5980298 – info@shopen.se

ALLA, även de som inte är med och trä-
nar får vara med och spela på stora ba-
nan !. Spelar man bra går man vidare till 
gruppfinal och regionfinal !
• Tävlingen ”PGA Junior ProAM” spe-
las samtidigt. Kvalar du in väntar utflykt 
och tävlingsspel i 4-man lag med Fred-
rik. Superprisbord väntas !

• Sommarläger på klubben – i år igen, 
UTAN regn !

• Öppen golfbana – prova på golf – ta 
med en vän och spela golf.
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Vårt projekt har som målsättning att 
sprida budskapet, ge möjligheten samt 
låta 400 barn och ungdomar prova på 
friskvården att spela golf, för att få bättre 
hälsa, en social utomhus aktivitet samt 
möjlighet att träna, tävla och spela på 
sina egna villkor. 
När ”internet” verkar leda till social 
ohälsa och ungdomsfetma pga allt för 
stillasittande och en ohälsosam livstil 
blir allt vanligare bland barn och ungdo-
mar så vill vi sprida budskapet om vik-
ten av utomhusaktiviteter, där man rör på 
sig.

Vi vill sprida budskapet om att barn och 
ungdomar när som helst, HELT GRA-
TIS, kan ägna sig åt friskvård och sport, 
på Bosjökloster golfklubb med att träna 
och spela golf på vår övningsbana.

Skolprojekt 2013

Vi vill ge ca 400 barn och ungdomar 
möjligheten att prova på golf, på golf-
klubben, eller i skolan med ”Golf i sko-
lan” under 2013

Vi ser golf i skolan som en möjlighet till 
en rekrytering av nya deltagare till ung-
domsverksamheten, som genomsyras av 
många T :– Träffas – Trivas – Träna – 
Tävla.
För juniorkommittén – Fredrik Persson

Olympiagolfen 2013

Thomas Andersson
Olympiagolfen 2012 i Dubai

Inför 2013 har olympiagolfen blivit ännu 
bättre. Anmälningsavgiften är sänkt, det 
finns inte längre några krav på att markö-
ren skall vara olympiagolfare och det har 
tillkommit en juniorklass.
Anmälningsavgiften för 2013 kommer 
att för seniorer vara 350 kronor och för 

juniorer 175 kronor. Anmälningsavgif-
ten kommer inte oavkortat gå till svens-
ka golfförbundet, utan 100 kronor per 
anmäld senior och 50 kronor per anmäld 
junior, kommer att gå till spelarens egna  
klubb. Så genom att anmäla er till olym-
piagolfen så kommer ni inte enbart att 

främja ert egna spel utan även stötta er 
hemmaklubb i deras arbete att utveckla 
golfen.
För mer ingående information om 
olympiagolfen hittar ni på: 
www.olympiagolfen.se
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STYRELSENS FÖRSLAG
till årsmötet den 3.3.2013

RESULTATBUDGET  År 2013

Antal medlemmar, transfer, 
Styrelsen föreslår
att klubbens maximiantal aktiva seniormedlemmar skall  
 vara 1100 st 
att klubbens maximiantal för juniormedlemmar skall vara  
 300 st men att juniorer från Höörs och Hörby kommu- 
 ner, oavsett denna begränsning, skall ha rätt till inträde  
 i klubben även om att maximiantalet för juniormed- 
 lemmar uppnåtts,
att transfer från annan klubb skall ge omedelbar förtur i  
 medlemskön om bosättning sker i Höör eller Hörby  
 kommuner,
att kömedlem, ingående i samma familj och skriven på  
 samma adress som aktiv seniormedlem i Bosjökloster  
 GK, skall ha förtur,
att passiv medlem, som vill ha aktivt medlemskap under  
 nästföljande verksamhetsår, skall anmäla detta till  
 klubben senast den 30.11 året före,
att aktiv medlem, som vill bli passiv under nästföljande  
 verksamhetsår, skall anmäla detta till klubben senast  
 den 30.11 året före, 
att medlem, som beviljats aktivt medlemskap under tiden  
 den 1.9 till och med 31.12, skall erlägga ½ årsavgift  
 intagsåret,  
att medlems kapitalinsats - medlemslån – skall för nytill- 
 trädande seniormedlem under 2013 vara 12 000 kr,  
 vartill ingen inträdesavgift tillkommer för 2013.   
att nytillträdande seniormedlem, såsom alternativ till kapi- 
 talinsats/medlemslån, skall äga rätt att erlägga en med  
 1 300 kr förhöjd seniorårsavgift jämte inträdesåret  
 även av årsmötet beslutad inträdesavgift och
att      medlem som överföres i seniorkategorin, 22 år, skall  
 äga rätt att, som alternativ till kontant betalning av  
 medlemslånet i dess helhet, fördela betalningen av  
 medlemslånet över en period av 3 år, varvid betalning  
 erlägges enligt följande
 - år 1 med 1/3 av detta års framräknade medlemslån  
  jämte inträdesavgift,
 - år 2 med ½ av summan av år 2:s framräknade med- 
  lemslån efter avdrag för vad som erlagts år 1 av  
  medlemslånet och
 - år 3 erlägges detta års fastställda lån med avdrag för  
  vad som erlagts åren 1 och 2.

INTÄKTER (KKR)   
Medlemsintäkter  2 772      
Greenfee 1 625      
Tävlingsintäkter 60      
Reklamintäkter 280      
Bidrag 715     
Hyresintäkter 50      
Kommittéintäkter 76      
Övriga intäkter 53     5 631    
KOSTNADER (KKR)   
Banomkostnader 805      
Löner 2 265      
Sociala kostnader 753      
Övriga personalomkostnader 152     
Resor 8      
Juniorkommittén 90      
Damkommittén 40      
Seniorkommittén 65      
Tävlingskommittén 60      
PR-kommittén 180        
Fastighetskostnader 338      
Golfförbunden 240      
Försäkring 51      
Porto, telefon 26      
Kontor 23      
Övriga kostnader 198     5 294    
   
RESULTAT FÖRE 
AVSKRIVNINGAR  337    
Avskrivningar  -408    
Finansiella intäkter
och kostnader  80    
BUDGETERAT ÅRSRESULTAT  9    
LIKVIDITETSBUDGET (KKR)   
Resultat före avskrivningar 
enligt resultatbudget  337    
Finansiella intäkter och kostnader  80    
Investeringar i maskiner, 
inventarier, mark o byggnader  -1 180    
Förändring medlemslån  -920    
Förändring av likvida medel  -1 683    
Ingående likvida medel  4 915    
Utgående likvida medel  3 232    
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Avgifter

Styrelsen informerar

Valberedningens förslag (arbetsunderlag)

Årsavgifterna för resp kategori föreslås enligt nedan:
Kategori          Avgift 2013  Avgift 2012
Senior med lån 2 800:-  2 600:-
Senior utan lån 4 100:-  3.900:-
Studerande 2 000:-  *      1 900:-
Junior äldre (födda 1992-94) 1 400:-    1 300:-
Junior yngre (födda 1995-00) 1 200:-                 1 100:-
Knatte (födda 2001 och senare) 500:-        500:-
Familj                       6 000:-   ** 5 600:-
Inträdesavgift senior                    --        --
Vilande/passiv senior --   endast medlemslån    --
Vilande/passiv senior utan lån   400:-   
Ny knatte-junior tom 21 år ½ avgift 2013
½ årsavgift, oberoende av kategori, vid aktivt medlemskap  
under tiden 1.9 – 31.12 för intagsåret
  *  uppvisande av giltigt studieintyg från universitet/högskola 
erfordras
 ** berättigade till familjemedlemskap är föräldrar + hemma-
varande yngre junior och/eller knatte
Köavgift
årsavgift      50:-    
Förseningsavgift 
vid betalning efter 15/4 uttages förseningsavgift med 100:- 
per person
Bagplats
Årsavgift  större bur          200:- 
 mindre bur          150:-
 dep. avgift nyckel          100:-
Klosterhallen
          årsavgift 0:-
                dep. avgift nyckel        100:-
          Icke medlem  500:-                              
 Anmälningsavgift vid tävling   2013  2012
18-hålstävling 60:-/person       60:-/person
36-hålstävling 80:-/person  80:-/person
partävling  60:-/person   60:-/person 
                    

Greenfee 2013 2012 2011 2010
Senior vardagar 350:- 350:- 350:- 320:-
Lör-, sön- och helgdagar 380:- 350:- 350:- 320:-
Junior vardagar 180:- 170:- 170:- 160:-
Lör-, sön- och helgdagar 180:- 170:- 170:- 160:-
Sydpoolen (vardagar)  
Spelavgiften uppgår till 250 kr för senior och 100 kr för 
junior samt avser en runda om minst 18 hål. Förteckning över 
klubbar i Sydpoolen finns i receptionen.
Medlemsgästgreenfee (alla dagar)
Spelavgiften uppgår till 250 kr för senior och 100 kr för 
junior.
Information om medlemsgästgreenfee lämnas dels i klubbtid-
ningen och dels på anslag i receptionen.

Greenfeeutbyte – vardagar
Spelavgiften uppgår till 180 kr för senior och 90 kr för junior 
samt avser en runda om minst 18 hål. Förteckning över delta-
gande klubbar finns i receptionen.
Greenfeeutbyte - helger
Avgift för senior 250 kr och 100 kr för junior. 
Berörda klubbar är Eslövs GK, Kävlinge GK, Skyrups GK 
och Wittsjö GK. 
Årsavgiften
Årsavgiften, i enlighet med årsmötesbeslut, kommer att fak-
tureras senast i veckan efter årsmötet. Betalning därav skall 
vara klubben tillhanda senast den 15/4.
Vid återbetalning av medlemsavgift kommer avräkning i före-
kommande fall att ske för debiterad obetald årsavgift.
Protokoll
från årsmötet kommer att finnas i nr 2 av årets Klubbnytt samt 
anslås i receptionen
Städ- och fastighetsdag
Lördagen den 16 mars 2013 med början kl 09.00 kommer 
årets städ- och fastighetsdag att äga rum. 
I år vill personalen, som vanligt, ha hjälp med röjning i skogs-
partierna – sly och kanske något litet träd, att vi plockar kvis-
tar och grenar samt att vi gör snyggt och rent i vårt klubbhus. 
Efter städningen bjuder klubben på lunch och därefter spelar 
de som önskar 9 hål poängbogey. Anmälningslista finns på 
anslag i receptionen.
Medtag, förutom glatt humör, lövräfsa eller motsvarande 
trädgårdsredskap. Samling utanför receptionen.

till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 
till revisorer/revisorssuppleant avseende 2013
Styrelse
Post Tid Namn/uppdrag Ny-/omval
Ordförande 1 år Håkan Asmoarp nyval
Ledamöter 2 år Gerd Lundgren  omval 
 2 år Sven Jerre  omval 
 2 år   Christel Petterson  nyval 
 2 år Hans-Åke Carlsson nyval 
 2 år Vakant  nyval 
Suppleant 1 år Anton Johansson  omval
 1 år Camilla Munther omval
 1 år Vakant omval
Kvarstår under en tid av 1 år:
Ledamöter       Bertil Björck
  Olle Schönström
  Berrry Pahmp
  Bengt Olsson
 Revisorer/-suppleant under en tid av 1 år:
Ordinarie  Thomas Bergqvist omval
  Karl-Erik Nilsson omval
Suppleant  Ingemar Lind nyval 

Bosjökloster i 
Karl-Gustav Andersson    Olle Iding  Berry Pahmp
sammankallande                             styrelsens representant 
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Tävlingsprogram 2013

FÖRKORTNINGAR  KLASSER 
    (Om ej annat anges)
SL   Slagtävling  A  Klass A hcp      0 - 12,4
SG  Slaggolf  B  Klass B hcp  12,5 – 24,4
PB  Poängbogey  C  Klass C hcp  24,5 – 36,0
FS  Foursome  D  Klass D hcp  37 – 54,0
GS  Greensome  
IG  Irish Greensome 
FL  Flaggtävling    
FB  Fyrboll (Bästboll)   
SC  Scramble   
ÅG  Ingår i Årets Golfare 

BK       Bankommitté
DK      Damkommitté
JK        Juniorkommitté  
PR       PRkommitté
SK       Seniorkommitté

SÄSONGSTÄVLINGAR
Tisdagstävling Seniorer (H55+, D50+). Alla tävlingsfria tisdagar. 
För maj, juni, juli och augusti. Anmälan kl.08.30–08.50. Reserverade starttider kl.09.00–10.00. 
Från september till april gäller anmälan kl.09.30–09.50. Reserverade starttider kl.10.00–11.00. Arr. SK

Lady Bosjös Idealrunda 
Säsongstävling 1 maj – 1 september för klubbens damer. Alla damtävlingar räknas in, däremot får inte resultat i sällskapsrun-
dor räknas. Mer information på anslagstavlan. Arr. DK

Damgolf 
Sponsor: Boijertz Conditori, Höör. Damtävlingar över 9 och 18 hål på måndag– eller tisdagskvällar under säsongen där täv-
lingsformerna varierar. Efter tävlingen serveras kaffe i klubblokalen varvid prisutdelning också sker. För mer information – se 
damernas anslagstavla. Arr. DK

Matchstege till minne av Ivan Blickstad, tillika klubbmästerskap i matchspel
Tävlingen är öppen för medlemmar i Bosjökloster Golfklubb. Sista anmälningsdag 5 maj. Matchstegen sätts upp i receptionen 
efter lottning. I år med ”Lucky Loser”! För mer information, se klubbens hemsida eller särskilt anslag i receptionen. Arr. TK

Årets Golfare 
Den medlem i Bosjökloster GK som samlat flest poäng i de klubbtävlingar som är markerade med ”ÅG” utses till Årets gol-
fare. Finaltävling är Höstslaget i slutet av september. För poängberäkning och övrig information hänvisas till klubbens hemsida 
eller anslagstavlan i klubbhuset. Arr. TK

Brasier cup
Lagmatch á la Ryder cup-modell mellan två herrlag, Onsdagsgänget och Lördagsgänget. Kvalificeringsspel för resp lag sker på 
onsdagar (startförbud 13.30 – 14.15) och lördagar (startförbud 07.45 – 08.30)
Kontaktperson Onsdagsgänget: Ulf Berg, tel 0707-89 78 43, e-mail: ulf.berg@jungheinrich.se
Kontaktperson Lördagsgänget: Greger Eriksson, tel 0705-62 04 03, e-mail: messere17@telia.com
Shopens korthålstävling öppen för alla 1 maj – 31 aug. Lämna in ditt signerade scorekort så har du möjlighet att bli månads-
mästare i någon av fyra klasser. Ingen startavgift. Sponsor: Bosjökloster GolfStore Fredrik Persson.
Se mer information på anslagstavlan. 

Seriespel
Schema för och information om seriespel på Bosjökloster GK återfinns under egen rubrik på klubbens hemsida och på anslags-
tavlan vid receptionen.
För aktuell information och aktuella startförbud – se anslag i receptionen samt på klubbens hemsida: www.bosjoklostergk.se

Årets nyhet – EGA Exakt 
Tävlingshandicap 

och EGA EXAKT Handicap
Från och med 2013 skiljer vi på EGA Exakt 
Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap. 
EGA står för European Golf Association och 
införandet är den sista av de ändringar som 
gjorts under året runt Handicap. 

Tävlingar på Bosjökloster GK kommer att 
ha krav på EGA Exakt Tävlingshandicap 
från och med 1 juni 2013. Mer information 
om EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA 
Exakt Handicap finns på anslagstavla i re-
ceptionen eller på webben när man loggar in 
på Min Golf. 

TK       Tävlingskommitté
Arr  Annan  
  Arrangör
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Datum Tävling         Prel startförbud Anmärkning                      Spelform   Ansv

Mars      
L 16 *Städ-och fastighetsdag 00.00 – 16.00  PB BK
April      
S 14 *Tävlingsledarträff 09.00 – 10.00  SC TK
S 28 Shopens Säsongstart 08.30 – 12.30  SL/SG TK
Maj       
S 05 Damernas vårstart 08.30 – 11.30   DK
S 12 Interstils Kors & Tvärs (ÅG) 00.00 – 14.00 Start alla hål kl. 09.00      PB TK
M 13 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
S 19 Bosjöklosters OS-golf (ÅG) 08.30 – 12.30 Olympiagolfens kick-off SL/PB TK
M 20 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
Ti 21 Fyrväpplingen 06.00 – 13.00 Start 08.30, hål 1 och 10  SK
M 27 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
Ti 28 Seniorernas utbyte m LAGK 08.30 – 11.30   SK
Juni      
M 03 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
L  08 *Bilmånsson Cup (ÅG) 00.00 – 14.00 Start alla hål kl. 09.00      GS TK
To 13 Sävegolfen 00.00 – 14.30 Start alla hål kl. 09.00  Arr
S 16 Bosjöklosters Puttmästare (ÅG) 13.00 – 16.00 Scratchtävling  SL TK
M 17 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
To 27 Damernas utbytesdag 12.30 – 15.30 Inbjudna klubbar  DK
Juli      
To 04 Skandia cup 00.00 – 14.00 Klubbkval  JK
Må 08 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
Ti 09 XL/Bygglands 2-Scramble (ÅG) 08.30 - 12.30       SC TK
O 10 9:es Bästboll 08.30 - 12.30       FB TK
F 12 S-Schakts Irish Greensome 08.30 - 12.30       IG TK
L 13 Sandahlsslaget (ÅG) 08.30 - 12.30       SL TK
Må 15 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
F 26 Damsignalen 9 -18 hål 08.30 - 13.00   DK
Augusti      
Ti 06 Klosterrundan 07.00 – 14.00   SK
S 11 Färs & Frostas Foursome (ÅG) 08.30 – 12.00       FS TK
Må 12 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
L 17 *KM (ÅG) 00.00–15.00 KM +      SL TK
S 18 *KM 00.00–15.00 KM alla klasser      SL TK
Må 19 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
Ti 20 Triangelmatchen 00.00-14.00 Start alla hål kl. 09.00  SK
L 24 Brasier Cup 07.30–09.00  Rond 1 kl. 08.00
   + 13.00–14.00 Rond 2 kl. 13.30  Arr 
S 25 Brasier Cup 07.30–10.00  Första start kl. 08.00  Arr
Må 26 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
Ti 27 Fyrväpplingen 06.00 – 13.00 Start 08.30, på hål 1 och 10  SK
F 30 SmiGfOff, 18 hål +  10 hål khb 07.00 – 08.00    Arr
September      
S 01 Woody’s Slagtävling (ÅG) 08.30– 12.00   SL/SG TK
Må 02 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
To 05 Grant Thornton 00.00 – 14.15 Start alla hål kl. 09.00  Arr
S 08 Ringsjö Wärdshus Äkta Makar 00.00 – 14.00 Start alla hål kl. 09.00 IG TK
Må 09 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK 
F 13 Sponsorcupen 09.00 – 19.00 Start alla hål kl. 13.30  PR
S 15 Tekla Flagg 08.30 – 11.00   DK
L 21 Håsab Recycling, Höstslag (ÅG) 08.30 – 12.00 Final ÅG.Start alla hål kl 09.00 SL/SG TK
Oktober      
Ti 01 Ringsjöfisk seniorcup 10.00 – 11.00   SK
S 13 *Tack för hjälpen-golf samt Serieavslutningen  00.00 – 14.00 Start alla hål kl 10.00
    Gem. måltid efter tävling       SL TK+
      SK+DKNovember      
S 03 Restaurangens Gåsagolf  00.00 – 15.00 Start alla hål kl. 10.00       PB TK
OBS! Tävling markerad med * är enbart öppen för klubbens medlemmar.



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

SäSOngS-
START

På vår hemsida www.shopen.se 
hittar du våra kampanjer och erbjudande

 Puttnings kurser – närspelskurser – Bättre enklare golf kurser - golfutbildningskurser
Bosjökloster GolfStore •  Shop • Custom fitting • Utbildning • Företagsreklam • Resor 

i ShOPen i PÅSKhelgen

Fredrik Persson 
Clubmaker, PGA Club Professional
0413 258 60 – 0705 98 02 98

när bytte Du dina grepp sist ??? Vi börjar med 10 % 
på alla omgreppningar fram till och med 10 April

gamla klubbor blir som nya – Byt till nya grepp!
Proffsen byter sina grepp varje eller varannan vecka. 

Jag byter mina egna grepp två eller tre gånger om året.

Försäsongspris 
på golfgPS!
Så passa på!


