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Välkomna till 2014, ett golfår som blir innehållsrikt
Bosjökloster GK:s jubileumsår 2014 står för dörren.
I skrivande stund viner snön runt husknuten, men den gångna milda jul- och nyårshel-
gen har givet många möjligheter till att spela golf.

Det har varit intensivt på kansliet i sina provisoriska lokaler. Sven som t.f klubbchef 
tillsammans med Anette har med stort engagemang följt hur Bengt Olsson har med 
manskap rivet och byggt om de nya lokalerna för shopen, kansliet och receptionen. I 
februari så blir det till att flytta in för alla inklusive Magnus som kommer tillbaka från 
sin föräldraledighet. Tack till alla som jobbar så flitigt med att detta ska bli bra.

Det är roligt att titta på vad jag skrev till er för ett år sedan i min ruta. Förändrings- och 
utvecklingsarbetet som vi har beslutat om för att möta framtiden på ett roligt och kon-
kurrenskraftigt sätt fullföljs planenligt.  Att stora svenska golfare, som Stenson, Hans-
son, Hedvall och Neuman får golfen att lysa i media bidrar till att vi är en sport med 
framtidstro. De möjligheter som vi och golfvärlden kan ta tillvara på, hänger mycket 
på engagemanget från dig och mig.

Vi hälsar våra nya samarbetspartners Björn Forsén med personal i restaurangen och 
Tina och Michael Wigh med ansvar för shop - och träningsverksamheten hjärtligt väl-
komna.  De vill göra allt för att hjälpa till med att vi uppfattas som en av Skånes attrak-
tivaste golfanläggningar med familjekänsla. 

Planeringen av vårt Jubileumsår och SM pågår för fullt, vilket vi kommer att berätta 
mer om på årsmötet. 

Den sittande styrelsen kommer vid årsmötet fortsätta att signalera vad vi tror är viktiga 
inriktningar för de närmaste fem åren.

Fokus under 2014 blir att genomföra en verksamhet som gör att vi har roligt tillsam-
mans och därmed leder till att vi trivs och pratar väl om klubben. Detta ska bidra till att 
ingen vill lämna klubben, samt leder till nyrekrytering av nya medlemmar, unga som 
gamla.

Välkomna till årsmötet, samt ge de som lämnar sina uppdrag ett varmt tack och inte 
minst hylla de som gjort speciella prestationer under 2013.
Hälsningar
Håkan Asmoarp

Ny Krögare! 
Jag heter Björn Forsén och är 50 år ung, jag har drivit Höörs Gästis i 5 år och det 
är bland det roligaste jag gjort.
När jag fick frågan om att även driva golfresturangen på Bosjökloster så tvekade 
jag inte en sekund, utmaningen att driva resturangen på en av Sveriges finaste 
golfbanor är fantastiskt rolig.

Mitt motto inom matlagningskonsten har alltid varit att det är råvarorna som skall 
tala, färska råvaror som är så lokala som möjligt borgar för att slutresultatet skall 
bli bra. Jag hoppas givetvis att detta skall gå hem hos alla er golfare också, så att 
vi tillsammans skall kunna höja resturangen till nya kulinariska höjder !

Jag hoppas att 2014 skall bli ett strålande år både för klubben och för restau-
rangen, och med de satsningarna klubben gör så ser jag med tillförsikt tiden an.

Väl mött, och kom ihåg att en redi skåning kan eda möed sen han e mätt !

Foto © Bosjökloster GK framsida:
Ny Pro - Tina och Michael Wigh
Ny krögare-Björn Forsén.
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Receptionens och kansliets öppethållande
Vardagar
Februari vardagar 09.00 – 13.00
Mars vardagar 09.00 – 15.00
April – september Alla dagar 08.00 – 16.00
Oktober vardagar 09.00 – 15.00
November vardagar 09.00 – 13.00
Bagbricksdekal
Årets dekal till bagbrickan hämtas i receptionen när årsavgif-
ten är betald. Finns för avhämtning efter 15 april.
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.
Vi är med i Sydpoolen vilket innebär spel med reducerad 
greenfee alla vardagar (ej lör-sön-helgdag).
Sydpoolengäst har rätt att spela mot (minst) 35% rabatt vid 
varje tillfälle gällande greenfee och avser enbart vardagar. Ra-
battsatsen gäller även på nedsatt greenfee. Gäst kan dock ej 
begära att få spela för lägre greenfee än 250 kr. 
Bosjökloster har valt att ha en fast avgift om 250 kr för senio-
rer och 100 kr för juniorer.
Se vår hemsida vilka klubbar som ingår i Sydpoolen. En del 
klubbar ingår inte i sydpoolen- sammanslutningen i juli månad.
Greenfeeutbyte - vardagar
Vi fortsätter med vårt greenfeeutbyte med nedanstående klub-
bar på vardagar. Greenfeen är 180 kr för senior och 90 för 
junior.
Degeberga-Widtsköfle GK, Kävlinge GK, Skepparslövs GK, 
Skyrups GK,Wittsjö GK, Örestads GK samt Östra Göinge GK
Greefeeutbyte - helger
Greenfeen är 250 kr för senior och 100 kr för junior. Se anslag 
i receptionen och på hemsidan.
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 GolfID i an-
märkningskolumnen.
Receptionen har viss kontroll över antalet ronder, dock måste 

medlem själv också hålla koll på antalet medlemsgästgreenfee 
som utnyttjats. Vid överskridande faktureras medlemmen på 
mellanskillnad.
Tidbokning
Vi har tidbokning alla dagar mellan 06.00 – 19.30. Tid kan 
bokas 30 dagar före aktuell speldag via www. golf.se dygnet 
runt, samt i receptionen på öppettider enligt ovan på tel. 0413-
258 96. Terminalen utanför receptionen kan också användas. 
Alla tider är förbokningsbara, 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45 och 
52. Bokad tid skall vara ”avprickad” senast 20 minuter före 
start via terminalen eller i reception eller shop. Ej avprickad 
tid återgår och kan bokas ut på nytt igen. 
Du vet väl om att man på vår hemsida ser aktuella bokningar 
på vår bana och där kan markera en speltid och komma direkt 
till golf.se för att slutligt bekräfta bokningen.
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 nybör-
jare att så här års är det gott om plats på banan, ”stressen” av 
etablerade spelare är då liten. Under högsäsong gäller efter-
middagar på fredagar, lördagar och söndagar som de mindre 
stressande speltiderna. Kolla gärna med oss i receptionen el-
ler kansli, vi kan tipsa om vilka tider som normalt är glest 
använda.
Golfvärdar
Är någonting som vi skall fortsätta med 2014. Värdarna är 
mycket uppskattade av såväl medlemmar som gäster. Golfvär-
darna kommer att tjänstgöra under högfrekventa tider, för att 
hjälpa medlemmar och gäster ute på banan. Med detta hoppas 
vi få gladare golfare samt att rondtiderna kommer att bli nå-
got 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 (tävlingspro-
grammets uppgifter är preliminära), 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 Anette

I år vill golfklubben 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. Anmälan senast onsdag 12 mars kl. 12.00.
Kryssa för om du önskar Lunch och Golfspel.

Medtag, förutom glatt humör, lövräfsa eller motsvarande trädgårdsredskap. Samling utanför receptionen.
Ban och Fastighetskommitén

Vårens städ- och fastighetsdag! Lördagen den 15 mars 2014 med början kl 09.00
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Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb

       

Styrelsens årsberättelse 2013

Söndagen den 2 mars 2014 kl 14.00 på Höörs Gästis. 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 2013
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2013
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2013
 9. Fastställande av maximalt medlemsantal för 2014.  
10         Fastställande av medlems- och köavgifter, verksamhetsplan och budget för 2014
11. Val av 
               a)  klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
 b)  halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
 c)  suppleanter för en tid av 1 år samt med beslut om deras turordning.
 d)  2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år, i detta val får nya styrelsen ej deltaga.
 e)  2 ledamöter till valberedning för 2014, varav en ordförande och tillika sammankallande (styrelsen utser   
 inom sig en tredje ledamot till valberedningen).
12. Motioner 
13. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns upptagna på föredragningslistan)
14. Prisutdelning 
15. Avtackning
16. Avslut

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Golfklubben bjuder på kaffe efter mötet.
Bosjökloster i januari 2014
Berry Pahmp, sekr

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Håkan Asmoarp, ordförande, Bertil Björck, vice ordförande, Berry 
Pahmp, sekreterare, Christel Pettersson, kassör, Hans-Åke Carlsson, 
Peter Frostlund, Sven Jerre, Gerd Lundgren, Bengt Olsson och Olle 
Schönström. 
Suppleanter: Eva Grubbström, Anton Johansson och Ingemar Lind. 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Styrel-
seprotokollen finns tillgängliga på klubbens hemsida och i kansliet.

Arbetsutskottet bestående av Håkan Asmoarp, Bertil Björck, Berry 
Pahmp och Christel Pettersson har haft 11 protokollförda samman-
träden. 

Klubbchef har varit Magnus Andrén. Magnus har varit föräldraledig 
1/9-31/12. Under hans frånvaro har Sven Nilsson varit tf klubbchef. 
Både Magnus och Sven har varit adjungerade till sammanträden med 
styrelsen och AU.

Efter många års styrelsearbete lämnade Sven Nilsson sitt uppdrag och 
utsågs på årsmötet till hedersmedlem. Även ledamöterna Erik Hed-
berg och Michael Svanberg lämnade styrelsen samt suppleant Camilla 
Munther.

Styrelsen har haft många stora frågar att arbeta med under 2013, bl a 
ny pro, ny krögare, SM 2014 och klubbens 40-årsjubileum och om-

byggnation av reception, shop och personalutrymmen. Dessutom har 
förändringen av banan gjorts klar för att under 2014 övergå till s k 
nummertees. Under året togs även den nya hemsidan i bruk. 

Utgivandet av Klubbnytt har under året förändrats så, att enbart de två 
första numren trycks i samma form och utseende som tidigare, medan 
nr 3 och 4 görs i enbart fyra sidor, anpassade i första hand för att dist-
ribueras via mail och hemsidan. De som inte har mailadress har dock 
fått dessa nummer via vanlig post.

Antalet medlemmar vid årets slut var 1.209 varav 179 vilande. Antalet 
greenfeegäster har under året varit ca 5.500 varav ca 1.900 Sydpoo-
lenspelare. 

Klubben har under året totalt investerat 1.064 kkr, varav 236 kkr i 
maskiner och 325 kkr inventarier och 347 kkr i banan och 157 kkr i 
byggnader. 

Beträffande övrig ekonomisk redovisning hänvisas till förvaltnings-
berättelse och årsredovisning. 

Höör i januari 2014

Berry Pahmp
Sekreterare
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Årsredovisning 
för Bosjökloster Golfklubb

räkenskapsåret  1 januari - 31 december 2013
BALANSRÄKNING

Foto: Ann-Kristin Freijd

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

I medlemsavgifter har under året inbetalts 2.781.910 kr 
(2.757.850 kr).
Totala antalet medlemmar uppgår vid årets slut till 1.209 st 
(1.260) enligt nedanstående kategoriindelning.
Seniorer 966 (998)
Studerande   7        (6)
Junior  ä 20     (16)
Junior  y                27        (30) 
Knattar 10       (13)  
Vilande                179      (197)
I siffrorna ingår 11 (7) familjemedlemskap samt hedersmed-
lemmar och anställda.
 
Klubben har under året haft 8,0 årsanställda.
Kostnaderna för löner blev totalt 2.404.720 kr (2.305.043 ) 
varav 1.588.291 kr (1.408.934) avser löner till banpersonal , 
816.429 kr (864.169) till kontorsanställda och  städare.

I bidrag har erhållits totalt 935.839 kr (841.599) varav 932.558  
(836.115) avser lönebidrag från AMV och resterande statliga 
och kommunala bidrag.

Klubbens lån från medlemmar uppgår till 11.294.700 kr 
(12.039.000).

Investeringar i maskiner, inventarier, byggnader och mark har 
under året uppgått till 1.064.560 kr (156.705). 
Maskiner 235.650 kr (6.000), byggnader 157.188 kr (0), inven-
tarier 10% 320.444 kr (0), inventarier 20% 4.538 kr (35.000), 
markinventarier 0 kr (0), mark 346.740 kr (115.705). 

Avskrivningar har gjorts med 20% på maskiner, 10% och 20% 
på inventarier, 0% på mark,  5% på markinventarier och 3% 
på byggnader.  
Totala avskrivningar uppgår till 401.554 kr (324.063).

Årets vinst uppgår till 6.530,58 kr (11.600,37). Årets fondering 
av medlemsavgifter är 100.000 kr.
Styrelsen föreslår att vinsten och fonderingen överföres till 
Egna kapitalet,  som efter detta uppgår till 1.110.229:39 kr  
(1.003.698,80).
 

Höör  i januari  2014

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

Sven Jerre, Hans-Åke Carlsson,
Peter Frostlund, Christel Pettersson

TILLGÅNGAR 20131231 20121231
Omsättningstillgångar   
Kassa 6 619,00 12 026,00
Postgiro 17 852,41 0,00
Checkräkning 566 309,63 496 212,18
Bankkonto 3 000 000,00 4 406 691,28
Interima fordringar 87 513,00 55 984,00
Lager 99 650,00 99 275,00
Kundfordringar 17 000,00 61 444,00
Förskott 0,00 2 000,00
Summa oms.
tillgångar 3 794 644,04 5 133 632,46
   
Anläggningstillgångar   
Maskiner 259 512,00 123 496,00
Inventarier 354 425,00 87 335,00
Mark 4 563 267,35 4 216 527,35
Markinventarier 186 492,00 206 872,00
Byggnader 3 675 774,00 3 742 234,00
Aktier 21 578,00 21 578,00
Summa 
Anläggningstillgångar 9 061 048,35 8 398 042,35
SUMMA 
TILLGÅNGAR 12 855 692,39 13 531 674,81
   
SKULDER OCH 
EGET KAPITAL   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 94 982,00 172 999,00
Semesterlöneskuld 221 047,00 236 733,00
Prel. skatteskuld 58 266,00 33 850,00
Reklamskatt 11 448,00 10 888,00
Upplupna sociala avgifter 65 020,00 34 506,00
Summa kortfristiga 
skulder 450 763,00 488 976,00
Långfristiga skulder   
Medlemslån 11 294 700,00 12 039 000,00
   
EGET KAPITAL   
Eget kapital 1 003 698,81 992 098,44
Fondering 100 000,00 
Årets resultat 6 530,58 11 600,37
   
SUMMA SKULDER 
OCH EGET KAPITAL 12 855 692,39 13 531 674,81
   
Ställda panter: inga   
 
Ansvarsförbindelser: inga   
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RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS

Revisionsberättelse

INTÄKTER 20131231 20121231
Medlemsavgifter 2 662 160,00 2 758 950,00
Skåpavgifter 19 750,00 20 000,00
Greenfee 1 557 681,00 1 511 625,00
Tävlingsintäkter 57 440,00 61 540,00
Kommittéintäkter 94 586,00 68 008,76
Reklamintäkter 257 600,00 262 900,00
Lönebidrag 932 558,00 836 115,00
Hyresintäkter 50 097,00 72 553,00
Kiosk, försäljning 180 421,00 
Övriga intäkter 48 295,66 56 635,59
SUMMA 5 860 588,66 5 648 327,35
   
KOSTNADER   
Banomkostnader 812 550,00 981 265,50
Löner 2 404 720,00 2 305 043,00
Sociala kostnader 719 705,00 718 903,00
Övriga lönekostnader 115 922,00 153 432,00
Resekostnader 0,00 7 211,00
Juniorkommittén 65 266,00 76 844,00
Damkommittén 63 289,00 37 118,00
Seniorkommittén 49 986,00 40 675,00
Tävlingskommittén 47 774,00 58 842,00
PR-kommittén 158 226,00 177 523,55
Fastighetskostnader 372 182,51 340 431,31
Kontorskostnader 16 147,79 17 828,00
Telefon och Porto 29 864,50 21 977,00
Golfförbundet & 
Skånes Golf 227 180,00 247 159,75
Försäkringar 50 423,00 50 280,00
Kiosk, inköp 98 888,00 0,00
Övriga kostnader 276 496,20 182 719,69
SUMMA 5 508 620,00 5 417 252,80
   
RESULTAT FÖRE 
AVSKRIVNINGAR 351 968,66 231 074,55
   
AVSKRIVNINGAR   
Maskiner 99 634,00 52 504,00
Inventarier 57 892,00 27 665,00
Mark - -
Markinventarier 20 380,00 33 128,00
Byggnader 223 648,00 210 766,00
SUMMA 401 554,00 324 063,00
   
RESULTAT EFTER 
AVSKRIVNINGAR -49 585,34 -92 988,45
   
FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter 76 751,13 123 325,54
Ränte-, bankkostnader 20 635,58 18 736,72
SUMMA 56 115,55 104 588,82
   
REDOVISAT 
ÅRSRESULTAT 6 530,21 11 600,37

TILLFÖRDA MEDEL 20131231 20121231
Medlemslån -744 300 -564 600
Avskrivningar 401 554 324 063
Fondering 100 000 -
Årets resultat 6 530 11 600
Summa tillförda medel -236 216 -228 937
   
ANVÄNDA MEDEL   
Investeringar i maskiner,    
inventarier, mark/byggnader -1 064 560 -156 705
Summa använda medel -1 064 560 -156 705
   
FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITAL -1 300 776 -385 642
Spec. av förändring 
av rörelsekapital   
Förändring av likvida medel -1 324 449 -349 555
Förändring fordr., lager, 
insatser -14 540 35 923
Förändring av skulder 38 213 -72 010
Summa förändring -1 300 776 -385 642
   
LIKVIDITETSANALYS 20131231 20121231
Utgående likvida medel 3 590 780 4 914 929
Utestående fordringar, lager 204 163 218 703
Obetalda skulder.  X) -450 763 -488 976
Reella utgående 
likvida medel 3 344 180 4 644 656
x) Exkl. medlemslån 11 294 700 12 039 000

Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsre-
dovisningen, protokollen samt styrelsens förvaltning för verk-
samhetsåret 1 januari - 31 december 2013.

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 ansvarsfri-
het för verksamhetsåret

Höör 2014-01-29

Thomas Bergqvist                           Karl-Erik Nilsson  
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RESULTAT

NOTER

 BUDGET UTFALL  AVVIKELSE  NOT.
INTÄKTER (KKR) 2013 2013   
Medlemsavgifter 2 772      2 681     -91     1
Greenfee 1 625      1 558     -67     2
Tävlingsintäkter 60      57     -3     3
Reklamintäkter 280      257     -23     4
Bidrag 715      933      218     5
Hyresintäkter 50      50      -       6
Kommittéintäkter 76      95      19     7
Övriga intäkter 53      48     -5     8
Kiosken, försäljning -  181      181     9
SUMMA 5 631      5 860      229     
        
KOSTNADER     
Banomkostnader 805      813      8     10
Löner 2 265      2 405      140     11
Sociala kostnader 753      719     -34     11
Övriga personalkostnader 152      116     -36     12
Resekostnader 8      -       -8     13
Juniorkommittén 90      65     -25     14
Damkommittén  40      63      23     15
Seniorkommittén 65      50     -15     16
Tävlingskommittén 60      48     -12     17
PR-kommittén 180      158     -22     18
Fastighetskostnader 338      372      34     19
Golfförbunden 240      227     -13     20
Försäkringar 51      50     -1     21
Porto, telefon 26      30      4     22
Kontor 23      17     -6     23
Övriga kostnader 198      375      177     24
SUMMA 5 294      5 508      214     
     
RESULTAT FÖRE 
AVSKR. 337      352      15     
Avskrivningar -408     -401      7     25
Finansiella intäkter 
o kostnader 80      56     -24     26
      
ÅRSRESULTAT 9      7       

1.   Antalet medlemmar något mindre än budgeterat.  
 Se Förvaltningsberättelsen.                                          
       Av medlemsavgifterna har 100.000 kr fonderats så att  
 Egna Kapitalet ökat med samma belopp plus årets vinst.
       Fonderingen utgörs av skillnaden mellan den högre  
 avgiften som betalts av medlemmar utan lån och den  
 lägre som betalts av medlemmar med lån.
       Avsikten med fonderingen är att stärka klubbens solidi- 
 tet och sörja för en god likviditet.
2.     Gästgreenfeen, 1.267.189 kr är ca 20.000 kr under bud- 
 get. Företagsgolf, 113.117 kr är  ca 50.000 kr under         
 budget. Golfpaket, 177.375 kr är ca 15.000 kr över bud- 
 get, Greenfeen totalt är ca 40.000 kr bättre än 2012. 
3.  Stämmer väl mot budget.         
4.  I reklamintäkter ingår sponsring av teeskyltar, korthåls- 
 banan, murskyltarna, övningsgreen och next tee skyltar  
 23.000 kr lägre än budget. Färre antal sponsorer.   

5.  218.000 kr högre än budget. Beror dels på bidrag som ej  
 var känt vid budgetering och dels förlängning av anställ- 
 ning på grund av ombyggnation på banan och fastig-
 heten.
6.  Hyresintäkter enligt budget.                         
7.     Kommittéintäkterna är 19.000 kr  högre än budget. 
 Beror på Damkommitteén haft högre intäkter.  
8.   Övriga intäkter lägre än budgeterat.
9.  Kiosken har gett följande: försäljning 180.421 kr, inköp  
 av varor för 98.888 kr och löner (inkl.soc.) 59 447 kr.
    Totalt har kiosken gett ett överskott på ca 22.000 kr.
10.   Banomkostnaderna stämmer väl med budget.         
11.   Lönekostnaderna är 140.000 kr högre än budget. Beror  
 på förlängning av två tillfälligt anställda.                              
 Se även lönebidrag.
12.  I personalkostnader ingår avgifter till FORA, Alecta,  
 Collectum, SAF och personalutbildning.
13.   Resor för ban- och kanslipersonal ej utnyttjat under året.
14.  Juniorkommitteén 25.000 kr mindre än budgeterat. 
 Beror på mindre verksamhet.       
15.  Damkommitténs kostnader  23.000 kr högre än 
 budgeterat. Jfr not 7.
16.   Seniorkommitténs kostnader  15.000 kr  lägre än budget.    
17.   Tävlingskommitteéns kostnader 12.000 kr lägre än 
 budget.   
18.  PR-kommitteén har haft 22.000 kr lägre i kostnader.  
 Beror på att två klubbnytt har gjorts digitalt. 
19.   I fastighetskostnaderna ingår bl. a elavgifter med  
 271.961 kr,  reparation och underhåll 64.634 kr. 
 VA-kostnader 35.566 kr, larm, brandutrustning  
 15.104 kr. Högre än budgeterat beroende på ökade 
 VA-kostnader och larmkostnader.
20.  Häri ingår avgift till Svenska Golfförbundet och Skånes  
 Golfförbundet. 13.000 kr lägre än budgeterat.
21.   Försäkringsavgifterna gäller för maskiner och bygg-
 nader. Stämmer väl mot budget.
22.   Telefon stämmer väl med budget. Porto något högre  
 än budgeterat. Ökade portokostnader i samband med                                         
 Klubbnytt 1 och 2.
23.  Här ingår kostnader för kontorsmaterial,  kopierings 
 kostnader,  förbrukningsmaterial, litteratur, medlems-
 material och reklamkostnader kontor. Lägre än budget   
 med 5.000 kr.
24.  Här ingår diverse poster som inte kunnat placeras på 
 annat konto bl.a årsmöteskostnader, löneskatt, städ- 
 dag,  styrelsemöten, representation, blommor, helg-
 personal, golfvärdar, reparation golfbil, greenfee-
 talonger, varuinköp kiosk se även not 9. 
25.   Följande investeringar har gjorts under året: Inköp av  
 maskiner 235.650 kr, byggnader 157.188  kr,  mark  
 346.740 kr  och inventarier 324.982 kr.  
       Avskrivningar stämmer väl med budget.
26.   Räntor på klubbens likvida medel samt finansiella 
 kostnader under året. Mindre än budgeterat.
       Beror på lägre kapital under året. 
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Damkommittén 2014

Kommittén
Agneta Nyqvist kommer att ersätta Kerstin Hansson i senior-
kommittén. Vi tackar Kerstin för lång och trogen tjänst som 
ankare i tisdagsgolfen och som en mycket uppskattad kommit-
témedlem.
Tisdagsgolfen
Ringsjöfisk Senior Cup fortsätter 2014. Hela tävlingsprogram-
met hittar ni på hemsidan och i receptionen.
Seniorernas vårmöte är i år tisdagen den 8 april.
Utbytestävlingar
I Fyrväpplingen kommer vi att testa att spela 3-bollar vid för-
sta tävlingen i Eslöv. Rondtiden var ibland över 5 timmar när 
vi spelade 4-bollar! Vi testar också att spela i två klasser vid 
tävlingen på Bosjökloster.
Vi kommer att ha kiosken öppen på hemmamatcher.
Försök med kanonstart och lunch i Triangelmatchen även 2014.
Anmälan till utbytestävlingarna kommer att kunna göras från 
och med måndag kl.12.00, två veckor före tävling. I år blir det 
ingen lottning av startande, utan först till kvarn gäller.
Klosterrundan
Klosterrundan kommer att spelas i 2 klasser med slaggolf i 
båda klasserna.
2013 var vi bara 58 deltagare i tävlingen. Vi kommer att mark-
nadsföra tävlingen bättre under 2014 och hoppas att detta skall 
öka deltagandet.

Seriespelet
Eventuellt kommer vi att få en ny lagledare för H-70.
Serielagledarna fick checkar på 400 kr på Ringsjöfisk för att 
visa klubbens uppskattning av väl genomfört arbete. Detta 
kommer att fortsätta under 2014. 
Vi kommer att ha en lagledarträff på vårkanten för att gå ige-
nom serieindelning och nyheter.
Prissumman höjs till 150 kr/lag och serie. Samma värde på alla 
priser.
När vi nu har nya tee på banan kommer H-70 att spela från 
Tee-54.
Regelträffar
Vi siktar på att ha några regelträffar på vårkanten. Först en ge-
nerell regelgenomgång och därefter vid behov en mer specifi-
cerad. Alla medlemmar är välkomna.
SM 2014
Monica Gustavsson är seniorernas representant i SM-kommittén.
Klubbdomare
Det blev inget av denna utbildning på grund av för få deltagare 
från övriga Skåneklubbar.
 
Hälsningar från Seniorkommittén
Sven Jerre, Monica Gustavsson, Agneta Nyqvist och Lennart 
Pettersson

Seniorkommittén 2014

Damernas verksamhetsplan för 2014
Damkommittén planerar att ha en uppstartsträff  i april, som 
vi inte har klart ännu, med ett tema för den stundande golf-
säsongen. Vi kommer att skicka ut ett mail till alla damer när 
detta är klart.
Vi ser framemot att få igång någon träning för damer med vår 
nya Pro.
Även med den nya restaurangen, hoppas vi få ett bra samar-
bete. Det blir en spännande tid som vi har framför oss.
Damernas säsong börjar den 4 maj med Vårstarten, då vi spe-
lar en scramble.
Vår vardagsgolf  kommer  även denna säsong vara på månda-
garna med varierade  9- och 18 hålstävlingar.

Vi deltar i följande serier: Skåneserien, Foursome Open , Four-
some m hcp, D-60.
All information kommer att skickas ut via mail och det kom-
mer även att  kunna läsas på vår hemsida under  ”Damer”. Det 
kommer också att sitta information på vår anslagtavla om våra 
tävlingar som det gjort tidigare.

Från slutet av mars kommer det att finnas information på hem-
sidan, glöm inte det.

Gerd Lundgren 
Ordf damkommitten.

 GOLFKLUBBEN 40 ÅR!

Vi i jubileumskommittén har arbetat fram några förslag att fira vår klubb. Siffran 40 skall genomsyra 
jubileumsåret. Alla medlemmar som varit med sen starten måste märka av att det är 40 år sedan. 

Alla medlemmar i klubben eller annan klubb som fyller 40 år kommer också att märka att vi fyller 40 år. 
Se upp, kanske Du kan få 40% någonstans på klubben under året. 

År 1994 firade klubben 20 år och då tog klubben fram en Jubileumsskrift som beskriver Golfklubben 
under åren 1974 till 1994. Denna Jubileumsskrift kommer att dammas av och dessutom kommer vi att ta 
fram en fortsättning som sträcker sig från 1994 till 2014. Jubileumsskriften kommer att skickas ut till alla 
våra medlemmar som en inbjudan till klubbens jubileumsfest som går av stapeln lördagen den 9 augusti. 
Bilder, filmer och material från Jubileumsskriften kommer att visas delvis på TV-skärm och dels på tavlor i 

Klubbstugan. I och med säsongsstarten 26 april så kan vi säga att Jubileumsåret börjar.
Jubileumskommittén genom 

Rolf Olsson

I augusti 1974 bildades Bosjökloster Golfklubb. 
Klubben fyller alltså 40 år. Detta måste firas på något vis.
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Verksamhetsplan 2014 Fastighetskommittén
Kommitténs inriktning blir att färdigställa den, i skrivande 
stund, pågående ombyggnaden av reception/shop, pro-del 
samt personalutrymme, vilket är vår förhoppning blir ett lyft 
för klubbens medlemmar, gäster och personal. 

I samband med denna ombyggnad kommer handfaten flyttas 
ut från toaletterna, de toaletter med ingång mitt för putting 
green, och sättas i den så kallade ingångshallen.

De senaste åren har det var mycket stopp i dessa toaletter som 
har orsakat stängning av toalett och spolningskostnader. Vi 

Fastighetskommittén 2014

PR-kommittén 2014

Verksamhetsplan för banan 2014
Ett nytt år, ett spännande år har tagit sin början. Banan ligger 
i vintervila men kan spelas om förhållandena så tillåter. Under 
hösten 2013 genomförde vi ombyggnaden till nummertees. Ett 
arbete som gick över förväntan. Vi reparerade dessutom skador 
framför green hål 4 och lade ny dränering och nytt material fram-
för green hål 18, där vi haft problem med vattenavrinningen. 

Under vintermånaderna kommer vi att renovera tee-skyltarna 
så att de står redo när vi förhoppningsvis till Påsk kan börja 
spela de nya bansträckningarna. Slopningen är genomförd. Det 
som kommer att förändras är scorekorten som kommer att ha 
plats för 5 tees, nya teekulor med beteckning 61, 58, 54, 50, 
45. I samarbete med vår nya pro kanske vi kommer att sätta 

Bankommittén 2014

Vad gäller sponsring så tror vi att 2014 skall bli ett bättre år när 
det gäller sponsring av Golfklubben.
Planen är givetvis att behålla våra sponsorer men även få in 
nya sponsorer.

Vi kommer att ta fram fler reklamplatser för våra sponsorer.

Ett annat viktigt steg är att försöka utveckla samarbetet med 
sponsorerna.

Inriktningen är att få in ”banners” på hemsidan och att öka 
samarbetet med mellanskånska Golfklubbar.

För PR kommittén   Olle Schönström 

hoppas undvika problemen med nerspolade pappershanddukar 
på detta sätt.

Vår övriga ambition är att försöka att få bättre tillsyn/städning 
av toaletter och omklädnadsrum, denna säsong, vilket det finns 
goda förutsättningar för.

Normalt tillsyn och underhållsarbete kommer också att bedri-
vas men några andra större projekt har vi inte för avsikt att 
genomföra, vi skall försöka hinna spela golf på vår fina bana 
också.

Bengt Olsson är ansvarig för ombyggnationen av fastigheten.
De två övriga på bilden är Olle Nilsson och hans son Mats.

Olle Nilsson och en person från Johan Nilsson & Son.

ut orange tee 38 för nybörjare. Det kan vara ett sätt att lätt-
are komma igång med spelet och kan med fördel användas vid 
fadderronder. En ny greenklippare kommer att införskaffas till 
säsongen 2014 plus spikaggregat och en och annan småmaskin. 
En del av banpersonalen kommer att vidareutbildas genom 
olika specialkurser i golfförbundets regi. Vi står väl rustade att 
presentera en bra bana speciellt eftersom vi har vårt 40 års ju-
bileum i år och inte minst till SM för två generationer mix som 
går av stapeln i början på juli. 

Väl mött på banan.
Bankommittén
Bertil Björk
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JUNIORER - INBJUDAN

Juniorkommittén 2014
Verksamhetsplan för Juniorer på Bosjökloster GK

Nu kör vi !!
Juniorkommittén bjuder in till informationsträff gällande vår 

nya juniorsatsning på Bosjökloster GK.

Torsdagen den 20 mars klockan 18:00, är samtliga juniorer, föräldrar, ni som vill eller funderar 
på att börja spela/träna eller bara har intresse av hur juniorverksamheten kommer att bedrivas 

på klubben, välkomna till klubblokalen på Bosjökloster GK. Vi kommer där att presentera ett nytt 
träningsupplägg samt de framtida visioner vi har med juniorverksamheten på Bosjökloster. 

Varmt välkomna:
Juniorkommittén och Michael Wigh (PRO) 

Vision
Klubbens  juniorer skall trivas på golf-
klubben och utvecklas till människor 
som uppskattar golfen som gemenskap, 
motion eller idrott.  Golf är en idrott, en 
individuell idrott där det  i slutändan är 
upp till den enskilde spelaren att välja 
vad han eller hon tror på och vad den 
vill uppnå. Fokus läggs på individen och 
dennes unika förutsättningar och indivi-
den ska vara stolt över att representera 
klubben i lagsammanhang.  
Golfen skall vara ett attraktivt alternativ 
till annan motions- och tävlingsverksam-
het inom Höörs närområde. Bosjökloster 
GK ska vara en trivsam golfklubb, där 
juniorer känner stark tillhörighet.
Målsättning t o m 2018
• 10% av medlemmarna i Bosjökloster  
 GK skall vara juniorer. Minst 80% av  
 juniormedlemmarna skall deltaga i 
 juniorkommitténs verksamhet.  
• Få våra juniorer att vara med i täv- 
 lingar på såväl hemmabanan som på  
 andra banor.
• Bosjökloster GK skall ha juniorlag i  
 seriespel.
Strategi för att uppnå juniorvision 
och mål
• Att klubben knyter till sig tränare  
 (PRO) som verkar enligt Bosjökloster  
 GK:s vision.
• Att aktivt fånga och utveckla ideella  
 ledare.
• Att erbjuda nivå- och individan-
 passad golfträning.
• Att introducera golf i låg ålder (golf- 
 kul) för att golf skall vara en naturlig  
 del av ungdomars idrottsutövande.
• Att verka för att klubben blir ung- 
 domsvänlig och erbjuda en miljö som  

skall erbjuda ledarna utbildning som gör 
att man känner sig trygg i sin ledarroll.
Ungdomar 
Grunden för all rekrytering är att vi kan 
visa att vi har en bra verksamhet, en 
verksamhet där ungdomarna trivs och 
i vilken man vill vara delaktiga. Därför 
är det fokus för oss att se till att vi kan 
erbjuda en bra verksamhet och att vi kan 
kommunicera hur vi bedriver vår verk-
samhet och vilka möjligheter detta ger. 
Nyrekrytering skall aktivt påbörjas och 
nås genom aktiviteter såsom; Besök i 
skolan, Prova på dag, Tag med en kom-
pisaktivitet. Vi vill också skapa möj-
ligheter till utrymmen på klubben som  
skall bli en naturlig mötesplats för klub-
bens yngre spelare. 

Information
Information är oerhört viktigt för att nå 
ut till våra ungdomar och deras föräld-
rar. Detta är ett område som behöver för-
bättras och anpassas till målgruppen för 
vilken informationen är avsedd. Detta 
kommer att ske på följande sätt,
-  Klubbens hemsida (där juniorfliken  
 skall utvecklas)
- Anslagstavlan på klubben
- Via mail till juniorer/klubbmedlemmar
Detta ska förhoppningsvis ge att juniorer 
och föräldrar lättare kan ha insyn samt 
en framförhållning till våra kommande 
aktiviteter.

Peter Frostlund
Ordf. Juniorkommittén
Bosjökloster GK

 ungdomar uppskattar, trivs och ut- 
 vecklas som golfspelare och individer.
• Att verka för att klubbens anläggning  
 kontinuerligt förbättras och därmed  
 stimulerar till att utveckla klubbens  
 medlemmar.
• Att erbjuda andra aktiviteter som   
 syftar till att öka sammanhållningen  
 och trivseln på klubben (KUL).
• En aktiv marknadsföring på platser  
 som gör att vi når våra målgrupper;  
 golfklubben, skolor, andra idrotts-
 evenemang.

Handlingsplan 2018
I syfte att uppnå ett långsiktigt mål, så 
måste vi göra följande.
• Utveckla vår tränings- och tävlings- 
 verksamheten 
• Ökad rekrytering av juniorer samt 
 ledare
• Information om vår verksamhet skall  
 ut på en bredare front 
Rekrytering
Juniorkommittén och Pro kommer att 
aktivt arbeta med rekrytering av ledare 
och ungdomar.  
Ledare 
Vi har ett behov av att rekrytera ledare 
som vill arbeta med våra juniorer samt 
ledare som vill arbeta direkt med ung-
domarna i tränings- och  tävlingsverk-
samheten. Rekryteringen av ledare skall 
ske genom att vi skall vara tydliga med 
vad som förväntas av de personer som 
vill gå in i den rollen, detta oavsett om 
man sitter i Juniorkommittén eller deltar 
i någon annan del av verksamheten. Det 
skall inte råda något tvivel om vad som 
förväntas och vad man får tillbaka. Vi 
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Michael Wigh Headpro Bosjökloster GK
Vem är Michael (bara mamma kallar 
mig det) eller Micke som jag kallas? 52 
år och varit golfpro nästan halva livet, 
jag har varit verksam på Wittsjö, Aras-
löv, Östra Göinge och nu senast Kristi-
anstads GK. 

Jag har hela tiden arbetat med utbildning 
och träning som prioritet ett och ser och 
tar gärna utmaningen och möjligheten 
att hjälpa alla typer av spelare, knatten 
på golfkul, de som just börjat spela eller 
elitspelaren att bli bättre, som i nästa steg 
gör golfen roligare.
Golf skall vara kul. Och det är alltid ro-
ligt att spela bra, även om inte resultat 
var med mig just idag.  Hur spelar man 
bra? Träning är det enkla svaret (natur-
ligtvis blandat med spel, som är den bäs-
ta träningen). Hur tränar man? Varierat, 
är det enkla svaret.
Jag lovar er att jag har en jättestor verktygs-
väska. Jag lånar gärna ut verktygen, visar 
och talar om hur man skall använda dem.  
Men använda dem måste du göra själv.

Min ambition är att förbättra träningen 
och möjligheterna till utbildning och trä-
ning på Bosjökloster. För mig är det en 
inspirerande utmaning som jag tar mig 
an med stor glädje och entusiasm, det 
skall bli kul.

En viktig del i mitt arbete att kunna er-
bjuda klubben och spelare den helhet 

som jag kommer att arbeta med att för-
medla är Tina min fru, hon kan svara på 
det mesta vad som gäller träning, utrust-
ning och annat som har med spelet och 
göra. 
Vi ser med glädje framemot att få bli en 
del av Bosjökloster GK.
Vi ses på banan eller i shopen.
Micke o Tina
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STYRELSENS FÖRSLAG
till årsmötet den 2.3.2014

RESULTATBUDGET  År 2014

INTÄKTER (KKR)   
Medlemsintäkter 2 863  
Greenfee  1 810  
Tävlingsintäkter 64  
Reklamintäkter 280  
Bidrag 823  
Hyresintäkter 170  
Kommitteintäkter 145  
Övriga intäkter 33 6 188
KOSTNADER (KKR)   
Bankostnader -937  
Löner -2 313  
Sociala kostnader -727  
Övriga personalkostnader -279  
Juniorkommitten -156  
Damkommitten -56  
Seniorkommitten -57  
Tävlingskommitten -64  
PR-kommitten -150  
Fastighetskostnader -410  
Golfförbunden -180  
GIT-datasystem -55  
Försäkring -51  
Porto, telefon -45  
Kontor -19  
Övriga kostnader -310 -5 809
   
RESULTAT FÖRE   
AVSKRIVNINGAR  379
Avskrivningar  -414
Finansiellt netto  45
BUDGETERAT ÅRSRESULTAT  10
LIKVIDITETSBUDGET (KKR)   
Resultat före avskrivningar  379
Finansiellt netto  45
Investeringar  -857
Förändring medlemslån  -660
Fondering  210
Förändring likvida medel  -883
Ingående likvida medel  3 700
Utgående likvida medel  2 817

Styrelsen föreslår

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 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 ny- 
 tillträdande seniormedlem under 2014 vara 12 000 kr,  
 vartill ingen inträdesavgift tillkommer för 2014.   

att nytillträdande seniormedlem, såsom alternativ till  
 kapitalinsats/medlemslån, skall äga rätt att erlägga en  
 förhöjd seniorårsavgift, 

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,
 - 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.

INVESTERINGAR  2013
Totalt investerades under år 2013 1.064.560 kr mot budgete-
rat  1.481.500 kr. Maskiner 235.650 kr, Inventarier 324.982 kr, 
Mark (nya tees)  346.740 kr och byggnader 157.188 kr.
Klubben har under året köpt Restaurangens inventarier till ett 
värde som åsatts av bl a  extern oberoende värderare.Värdet 
ingår i Inventarier.
INVESTERINGAR 2014
Under 2014 kommer den pågående ombyggnationen att avslu-
tas  inom ramen för investeringsbeslutet som togs vid årsmötet 
2013.
Tillkommande investeringar i byggnader under året är 100 000 

INVESTERINGAR 2013 - 2014

kr innebärande bl a handikappanpassad toalett,  omplacering  
av handfat från befintliga toaletter, åtgärder på fasader och 
yttre miljö. 
På inventariesidan återstår 70 000 kr från 2013 för möbler till 
kansli och klubblokaler. Detta kommer att genomföras under 
året.
För banan planeras nya teeskyltar och teemarkeringar för 72 
000 kr. För detta finns drygt 53 000 kr kvar sedan 2013.
Planerade maskininvesteringar uppgår till  170 000 kr.
Sammanfattningsvis planeras årets investeringar uppgå till 
857 000 kr varav 417 000 kr återstår från 2013 år investerings-
beslut.
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Avgifter

Styrelsen informerar

Valberedningens förslag (arbetsunderlag)

Årsavgifterna för resp kategori föreslås enligt nedan:
Kategori          Avgift 2014 Avgift 2013
Senior med lån 2 900:- 2 800:-
Senior utan lån 4 400:- 4 100:-
Studerande 2 000:- *          2 000:-
Studerande utan lån                3 500:- 3 300:-
Junior äldre (födda 1993-95) 1 450:- 1 400:-
Junior yngre (födda 1996-01)  1 250:-                1 200:-
Knatte (födda 2002 och senare) 500:-     500:-
Familj                       6 200:-   **       6 000:-
Familj utan lån                         9 200:- 8 600:-
Inträdesavgift senior                    --  --
Vilande/passiv senior --   endast medlemslån     --
Vilande/passiv utan lån   400:-

Ny knatte-junior tom 21 år ½ avgift 2014
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

Förseningsavgift 
vid betalning efter 15/4 uttages förseningsavgift med 200:- 
per person
Bagplats
Årsavgift  större bur 200:- 
 mindre bur          150:-
 dep. avgift nyckel          100:-

Klosterhallen
årsavgift  0:-
Icke medlem                             500:-                              
 
Anmälningsavgift vid tävling     2014  2013
18-hålstävling 60:-/person      60:-/person
36-hålstävling 80:-/person 80:-/person
partävling 60:-/person 60:-/person

Greenfee 2014 2013 2012 2011
Senior vardagar 360:- 350:- 350:- 350:-
Lör-, sön- och helgdagar 400:- 380:- 350:- 350:-
Junior vardagar 180:- 180:- 170:- 170:-
Lör-, sön- och helgdagar 180:- 180:- 170:- 170:-

Sydpoolen (vardagar)  
Spelavgiften hos oss uppgår till 250 kr för senior och 100 kr för 
junior. Förteckning över klubbar i Sydpoolen finns på anslag i  
receptionen och på hemsidan.
     
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 och hemsidan.

till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen samt till 
revisorer/revisorssuppleant avseende 2014
Styrelse
Post  Tid Namn/uppdrag Ny-/omval
Ordförande 1 år Håkan Asmoarp omval
Ledamöter 2 år Bertil Björck omval
  2 år Berry Pahmp omval 
  2 år Bengt Olsson omval 
  2 år Dan Nilsson nyval 
Suppleant 1 år Anton Johansson  omval
 1 år Eva Grubbström omval
 1 år Ingemar Lindh omval
 1 år Vakant junior nyval
Kvarstår under en tid av 1 år:
Ledamöter     Christel Pettersson
   Hans-Åke Carlsson
   Gerd Lundgren
   Sven Jerre
   Peter Frostlund
Revisorer/-suppleant under en tid av 1 år:
Ordinarie  Thomas Bergqvist omval
   Karl-Erik Nilsson omval
Suppleant  Per Grane omval 
Bosjökloster i 
Ulla-Britt Evers Lidheimer , Camilla Munther,Bertil Björck
      sammankallande                     styrelsens representant 

Greenfeeutbyte – vardagar
Spelavgiften uppgår till 180 kr för senior och 90 kr för junior.  
Förteckning över deltagande klubbar finns på anslag i receptio-
nen och på hemsidan.

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 faktu-
reras 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 och på klubbens hemsida.
Städ- och fastighetsdag
Lördagen den 15 mars 2013 med början kl 09.00 kommer årets 
städ- och fastighetsdag att äga rum. 
I år vill golfklubben som vanligt ha hjälp med röjning i skogs-
partierna – sly och kanske något litet träd, att vi plockar kvistar 
och grenar samt att vi gör snyggt och rent i vårt klubbhus. Ef-
ter 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 träd-
gårdsredskap. Samling utanför receptionen.
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Tävlingsprogram 2014

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
SPF Ondagsgolf 
Pensionärsgolf . För april – sept. Anmälan kl.08.30-08.50. Reserverade starttider kl. 09.00-10.00. 
Från oktober – mars. Anmälan kl. 09.00-09.20. Reserverade starttider kl. 09.30-09.45.
Kontaktperson: Barbro Petersson. 0703-637017,  barbro.l.petersson@telia.com.
18-30 Gänget
Golf för de med hcp 18-30 från april – oktober. Anmälan via 18-30:s egen hemsida. Reserverade starttider onsdagar kl. 08.22-
08.37, samt söndagar (starttider bestäms senare). Kontaktperson Dan Nilsson 0733-987760  eller dannilsson69@gmail.com.
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 
På måndagskvällar mellan 17.00-18.00 med start 12 maj till 8 sept, spelas damtävlingar över 9 och 18 hål, där tävlingsformerna 
varierar. Anmälan sker via GIT eller till receptionen. Efter tävlingen serveras kaffe i klubblokalen varvid prisutdelning också 
sker. Sponsor: Boijertz Conditori, Höör. 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 1 maj. Matchstegen sätts upp i receptionen 
efter lottning. 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 – 14.00) 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
Seriespel
Schema för och information om seriespel på Bosjökloster GK återfinns under egen rubrik på klubbens hemsida och på anslags-
tavlan vid receptionen.
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Se anslag i receptionen 
både avseende generellt och för varje separat tävling.

SM - 2014
Dax igen för klubben att anordna RM eller som det från och med i år heter; 
SM- Golf. Förra gången det begav sig var 1978, Mor och Dotter.  År 1991 
hade vi en ny tävling, H 45. 
SM- tävlingarna kommer att spelas på tolv skånska banor varav vi denna 
gång kommer att svara för Två generationer Mixed. Tävlingen går av stapeln 
den 8 och 9 juli med en inspelsdag den 7:e.  Vi hoppas på ett deltagarantal 
mellan 100-120 stycken och rustar för detta. Till detta behövs det ca 30 funk-
tionärer till en massa olika uppgifter och vi har f.n. fått in tillräckligt antal. 
Men man kan ju alltid anmäla sig som reserv, eftersom några alltid faller ifrån 
av olika anledningar.
För klubbens medlemmar innebär tävlingen att ni får möjlighet att spela SM 
på er hemmabana, anmäl mamma/son och pappa/dotter eller varför inte fa-
far/dotterdotter eller, ja kombinationerna är många vilket är en av golfens 
tjusningar. Vi kan utlova att Tomas med personal kommer att ha en bana i 
toppskick. Tävlingen medför också att tillgängligheten till banan begränsas 
under dessa tre dagar, hör efter på kansliet vad som gäller när vi närmar oss 
tävlingen.
Vi hoppas att alla hjälps åt att göra detta till ett festligt arrangemang som gör 
att våra gäster kommer att minnas Bosjökloster GK med glädje.
Höör i januari 
Bertil Gustavsson och Ulf Petersson

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

Mars 
Lö 15 *Städ- och fastighetsdag 00.00-16.00  PB BK/FK
April 
Sö 13 *Tävlingsledarträff 00.00-08.00  Scramble TK
Lö 26 Säsongstarten , Invigning  00.00-16.00  SL/SG TK
Maj  
To 01 *Ivan Blickstads Minne Matchspel  Färdigspelad senast 15/8  TK
Sö 04 Damernas Vårstart 08.30-11.30   DK
To 08 Seriespel H-70 och H-35 9-11.30+13-15.30   SK
Sö 11 Interstils Kors & Tvärs (ÅG) 00.00-14.30  PB TK
Lö 17 Bosjöklosters OS-golf (ÅG) 08.00-14.00  SL/SG TK
Ti 20 Fyrväpplingen - Bosjökloster 06.00-11.00 Start tee 1 och 10  SK
Fr 23 Färs och Frosta Sparbank 00.00-13.30   Arr
Ti 27 Utbyte med Lunds GK (Spel på Bosjö) 08.30-11.30  SK
Juni 
Sö 01 Två Generationer 08.00-14.00  Greensome TK
Ti 03 Triangelmatchen -Bosjökloster 00.00-14.00 Kanonstart  SK
Sö 08 Bilmånsson Cup (ÅG) 00.00-14.00  Irish Greensome TK
Må 09 Guldkortstouren 13.00-13.30   Arr
To 12 Sävegolfen 00.00-14.30 Kanonstart 09.00  Arr
To 19 Seriespel H-65:1 09.00-11.30   SK
To 26 Damernas Utbytesdag 12.30-15.30 Inbjudna klubbar  DK
Lö 28 Bosjöklosters Puttmästare (ÅG) 00.00-11.00  SL TK
Juli 
Må 07 SM Två Generationer/  INSPEL 08.00-16.30   Arr
Ti 08 SM Två Generationer Mixed 00.00-18.00   Arr
On 09 SM Två GenerationerMixed 00.00-18.00   Arr
Ti 15 XL/Bygglands 2-Scramble (ÅG) 08.00-14.00  Scramble TK
On 16 9:es bästboll 08.00-14.00  Fyrboll/Bästboll TK
Fr 18 Coloramas Irish Greensome 08.00-14.00  Irish Greensome TK
Lö 19 Sandahlsslaget (ÅG) 08.00-14.00  SL/SG TK
Fr 25 Damsignalen 08.30-13.00   DK
To 31 Skåneserien Damer 08.00-12.30   DK
Augusti 
Ti 05 Klosterrundan 07.30-12.00   SK
To 07 Seriespel H-75 och H-45 9.00-11.30+13.00-15.30   SK
Lö 09 Färs & Frosta Foursome ÅG) 00.00-16.00  Foursome TK
Lö 16 *KM Alla klasser (ÅG) 08.00-16.00  SL TK
Sö 17 *KM Alla Klasser (ÅG) 08.00-14.00  SL TK
Sö 24 Woody’s Slagtävling (ÅG) 08.00-14.00  SL/SG TK
To 28 Seriespel H-65:2 och H-55 9.00-11.30+13.00-15.30   SK
Fr 29 SMiGoff  09.00-09.30   Arr
Lö 30 Brasier Cup 07.30-09.00+13.00-14.00   Arr
Sö 31 Brasier Cup 07.30-10.00   Arr
September 
To 04 Grant Thorntorn 00.00-14.15   Arr
Lö 06 Ringsjö Värdshus Äkta Makar 00.00-14.00  Irish Greensome TK
Ti 09 Fyrväpplingen - Bosjökloster 06.00-11.00 Start tee 1 och 10  SK
Fr 12 SponsorCupen  09.00-19.00 Kanonstart 13.30  PR
Sö 14 Damernas Avslutning Flaggtävling 08.30-11.00   DK
Sö 21 Håsab Recycling, Höstslag (ÅG) 00.00-14.00 Final ÅG SL/SG TK
Sö 28 *Tack för hjälpen-golf samt serieavslutning 08.00-14.00  SGTK
November 
Sö 02 Gåsagolfen 00.00-15.00  PB TK
       
OBS! Tävling markerad med * är enbart öppen för klubbens medlemmar   
 
      
 



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

Bosjökloster GK  Tel 0708-58 40 32  michael.wigh@golfstorepro.com  www.wighgolf.se

Nyöppning av 
shopen på  
Bosjökloster GK!

Säsongstart 29–30 mars  
med massor av erbjudanden.
• Lektionspaket

• Advanced custom fitting

• och så mycket mer

Vi gör dig till en 
bättre golfare!

Välkomna 
Michael o Tina Wigh


