Vårmöte Emmaboda Golfklubb
2021
Onsdag den 28 april kl. 19.00
Mötet genomförs digitalt i Zoom
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1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det
sistförflutna räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller
röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
10. Övriga frågor.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på
dagordningen för mötet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMITTÉRNA
Golfklubben har under året bestått av ett flertal kommitter förutom styrelsen. Dessa kommittér
är bankommittén, damkommittén, marknadskommittén, medlemskommittén, tävlingskommittén, seniorkommittén, juniorkommittén, utbildningskommittén och
paragolfkommittén.
Samtliga kommittér har mer eller mindre påverkats av den pågående pandemin med covid-19.
Bankommittén består till stor del av ”onsdagsgruppen”. Gruppen har under året varit
inblandade i flertalet av klubbens genomförda projekt. Här märks bevattningsprojektet,
komplettering med tvättstuga i campingens servicebyggnad, dragning fiber till stugby camping mm. På banan har genomförts arbete med slyröjning och andra förbättringsåtgärder
som bland annat borttagning av bunkrar på hål 13 och 15, sågat ned farliga och störande
grenar på banan, borttagning av stenar för att underlätta klippningen. I övrigt har sedvanligt
underhåll och reparationer av byggnader, möbler, el-staket samt slyröjning och
vildsvinsskador varit omfattande.
Damkommittén har under året haft en annorlunda verksamhet på grund av restriktionerna.
Året började med vinteraktiviteter och upptaktsmöte där ett flertal damer deltog.
Tisdagsgolfen har varit en återkommande aktivitet som har varit uppskattad av de
medverkande. Damerna har deltagit i Smålands Golfförbunds tävlingsverksamhet.
Marknadskommittén har haft kontakt med våra nuvarande sponsorer som var ett 40-tal.
Ett antal skyltar har uppdaterats med anledning av att några sponsorer har tillkommit och
några har försvunnit under året.
Möten och kontakter med befintliga och tänkbara sponsorer har till viss del fått begränsas.
Kommittén jobbar aktivt för att utveckla verksamheten till en ny nåvå.
Medlemskommittén har tyvärr påverkats i stor utsträckning av pandemin under hela
verksamhetsåret. De planerade aktiviteter vi hade kunde vi inte genomföra beroende på de
restriktioner som gällde under året. Vi hade planerat att
- Bjuda in alla nya medlemmar i klubben för 2019 – 2020 med syfte att öka vår kunskap
om hur vi skall introducera och ta hand om nya medlemmar.
- Boka in personliga möten med nya medlemmar för att visa klubben, kansli,
omklädningsrum, verkstad och presentera personalen som jobbar i klubben. Presentera
hela organisationen.
- Genomföra några medlemsträffar för att bygga en gemenskap och klubbkänsla.
Dock genomförde vi vår sedvanliga medlemsenkätundersökning. Resultatet visar att de
aktiviteter som ansvariga i klubben prioriterar och arbetar med stämmer mycket väl med vad
medlemmarna har tyckt och ansett i undersökningen.

Tävlingskommittén har under året hållit 5 möten med huvudsaklig inriktning på planering
och genomförande av tävlingsverksamheten. Vi har även varit behjälpliga vid översyn av
banmarkeringar och liknande.
Under året har vi genomförts 15 tävlingar. Deltagarmässigt var Golfshopens 4mannascramble bäst med 188 spelare.
Säsongen har präglats och påverkats av corona-pandemin, som dock pga golfens karraktär
gett bra aktivitetsmöjligheter. Vi har kunnat konstatera fler deltagare i både sällskapsronder
och tävlingsdito än föregående år.
Klubbmästerskapen spelades i augusti med startfält i 5 klasser och ett 40-tal deltagare.
Onsdagsgolfens slutspel genomfördes i slutet av september som matchspel med (minst) 2 st
18-håls ronder för de 16 bästa från årets 21 kvalspels-onsdagar med ca 655 starter totalt.
Vi har under 2020 varit ett 15-tal tävlingsledare som genomfört tävlingar med totalt ca 1600
starter, vilket är ca 150 fler än 2019.
Tävlingskommittén vill rikta ett stort tack till alla: sponsorer, tävlingsledare, medlemmar, vår
duktiga banpersonal och kanslister, som på olika sätt ställer upp och hjälper oss att genomföra
vårt tävlingsprogram.
Väl mött på golfbanan 2021.
Seniorkommittén har under säsongen haft verksamhet med spel på banan under måndagar
och torsdagar. Vi har dock inte kunnat organisera detta som tidigare år på grund av pandemin.
Våra seniorer har utfört mycket frivilligt arbete som bland annat tillfälliga banarbetare.
Under vintersäsongen har ett mindre antal deltagare varit i Golfhallen.
Juniorkommittén har under året inte kunnat bedriva någon inomhusaktivitet.
Utomhusträningarna påbörjade vi i slutet av april och avslutade utomhussäsongen i slutet av
september. Glädjande nog så har ett flertal nybörjare tillkommit.
Vi har en grupp som vill satsa lite extra på sin golf och de tränar extra varje vecka med Farid.
I slutet av juni genomfördes Junior Camp i Emmaboda GKs regi. Flera juniorer deltog på
lägret som var mycket uppskattat. Schemat är krävande under Junior Campet då de börjar med
frukost kl 07.00 och avslutar träningsdagen ca 20.30 på kvällen. Vi juniorledare har med
andra ord väldigt trötta juniorer men nöjda att ta hand om på kvällarna efter de krävande men
givande dagarna.
Tack för ett givande och framgångsrikt 2020. Nu tar vi nya tag inför de utmaningar vi har
2021.

Utbildningskommittén har genom Farid och Anton utbildat ett flertal nya golfare.
Mycket glädjande så har flera av dessa valt att bli medlemmar efter att ha gått
nybörjarkurserna som klubben arrangerat.
Utbildningskommittén kommer att fortsätta sitt arbete med förändringar/förbättringar för att
ligga i fas med klubben i stort.
Riktlinjerna för utbildningskommittén är naturligtvis glädje och positivitet och det är alla vårt
ansvar att välkomna nya medlemmar till vår fantastiska förening.
Paragolfkommittén har inte kunnat ha någon större verksamhet på grund av rådande
restriktioner.
Under året har arbetet fortsatt med att handikappanpassa klubbhusområdet och därmed öka
möjlighet för funktionshindrade personer att kunna prova på golf.
Kommitten har också deltagit i planeringen kring det nya träningsområdet (korthålsbanan).
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Emmaboda Golfklubb, 832401-0100 får härmed avge årsredovisning för 2020

Allmänt om verksamheten
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ord. Ledamöter:

Göran Persson
Åke Lindahl
Lennart Kegert
Stefan Svensson
Mattias Claesson
Per Wallin
Cecilia Björklund

Suppleanter:

Sven-Erik Karlsson
Stefan Johansson

Ekonomikommitté :

Göran Persson
Lennart Kegert

Revisorer:

Mats Fransson
Torbjörn Carlsnäs
Lars Johansson (suppleant)

Valberedning:

Christer Fransson

Verksamhetsberättelse:
Styrelsen har under året haft 10 st. protokollförda sammanträden.
Vårmötet hölls den 3 september i Vissefjärda Föreningshus och årsmötet den 17 december digitalt.
Klubbens medlemsantal var vid årets slut 602 (543) varav passiva 45 (55).
Antalet anställda i klubben vid årets slut var 0,5 st. Antalet anställda i aktiebolaget som har jobbat på klubben var
vid årets slut 7 st.
Antalet greenfeegäster under året har varit 6 400 st. (4 700).
Golfhallen i Emmaboda har under säsongen arrenderats av golfklubben. Under vissa tider har vi hyrt ut
Golfhallen till Vilhelm Mobergsgymnasiets verksamhet.
Shop och driving range har arrenderats av Farid Guedra.
Sedan 2016 hanteras drift och skötsel av golfbanan av Björketorp Drift AB, ett bolag som ägs av Emmaboda GK.
Bolaget driver sedan 2018 även restaurangen. Bolaget kostnader utgörs av personalkostnader för ban-,
kansli- och restaurangpersonal samt banans och restaurangens övriga driftskostnader, finansierade främst av
medlemsavgifter, greenfeeintäkter och intäkter från restaurangen. Bolaget har förutom Emmaboda GK ett antal
andra kunder. Björketorp Drift AB uppvisar ett något negativt resultat för verksamhetsåret 2020.

Flerårsöversikt

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet

1 725
662
15%

1 450
211
4%

1 241
85
2%

1 384
240
0%

Väsentliga händelser under året
Det stora frågetecknet som inledde verksamhetsåret 2020 rätade ut sig till ett stort och glädjande utropstecken.
Våra greenfeeintäkter gick upp med ca 40%, antalet medlemmar ökade något och stugbyns verksamhet nådde
nästan upp till förra årets rekordnivå. Samtidigt som detta förstås gav oss bra intäkter accentuerades behovet av
fler medarbetare för att fortsatt kunna erbjuda golfbana och service på högsta nivå.
Coronapandemin gav alltså positiva effekter för golfverksamheten, men var tyvärr negativ för restaurangens
verksamhet med de olika begränsningar som vi tvingats införa och orsakade ytterligare ett år med redovisad
förlust.
Genom ett målmedvetet arbete så har Emmaboda GKs ekonomi förbättrats under senare år, men vi konstaterar
också att upptagningsområdet är i minsta laget för att driva en golfklubb. Vi fortsätter därför med olika
erbjudanden och en restriktiv utgiftspolitik samtidigt som vi i möjligaste mån försöker att uppmana våra medlemmar till ideella insatser.
Frivilligverksamheten på golfbanan fortsätter på en imponerande nivå. I stort sett varje onsdag finns en grupp på
plats och gör ett beundransvärt arbete för att vidareutveckla golfbanan och dess omgivningar.
Under året färdigställdes det stora Vattenprojektet där nu renat avloppsvatten från Vissefjärda reningsverk leds
ut i våra dammar efter normal rening samt en UV-rening. Detta innebär att ca 240 kbm vatten tillförs banan varje
dag. I projektet ingick också en utbyggnad av dammarna - kapaciteten har tiodubblats. Detta är ett vinna-vinna
projekt: Lyckebyån får renare vatten, golfbanan får tillgång till mycket mer vatten som dessutom innehåller fosfor
och kväve och vi alla kan glädjas åt en ännu vackrare bana. Projektet har väckt mycket uppmärksamhet och har
i stora delar genomförts av personal från Björketorp Drift AB och i samarbete med Emmaboda Energi, Svenska
Golfförbundet och Länsstyrelsen.
Efter många turer fick vi äntligen strandskyddsdispens för att kunna bygga en korthålsbana vid hål 1. Röjning och
Schaktning har genomförts under 2020 och ytan kommer att im under våren 2021 och kommer att tas i bruk under
Våren 2022. Vi tror att denna korthålsbana kommer att skapa möjligheter till att introdusera golfen till fler.
Medlemsundersökningen har genomförts vid två tillfällen under året, återigen med ett positivt och glädjande
resultat. Våra medlemmar är mycket nöjda med sin hemmabana vilket ger oss ett kvitto på att styrelsen jobbar
med rätta saker. Vi kommer förstås att fortsätta på den inslagna vägen och arbeta med ständiga förbättringar.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
- balanserat resultat
- efterskänkta medlemslån
samt årets resultat
totalt

318 658
17 400
661 512
997 570

överföres i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning
Belopp i kr

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Startavgifter
Arrenden
Övrigt
Totalt intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Återhyra banan
Administrationskostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Totalt kostnader
Finansiella poster
Räntekostnader
Årets resultat

Not

1

2
3
4

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

689 646,69
375 324,00
146 433,00
410 000,00
103 142,44
1 724 546,13

619 322,00
167 981,00
156 306,00
410 000,00
96 647,97
1 450 256,97

-174 365,60
-201 033,11
-224 000,00
-181 725,94
-121 140,00
-14 395,25
-916 659,90

-177 446,71
-398 389,17
-200 000,00
-119 459,64
-178 982,64
-30 180,20
-1 104 458,36

-146 374,00

-134 745,60

661 512,23

211 053,01

Balansräkning
TILLGÅNGAR

2020-12-31

2019-12-31

91 379,00
33 690,66
0,00
927 344,74
3 192 788,02
1 894 060,00
6 139 262,42

145 147,00
44 038,20
0,00
949 424,74
3 226 046,02
1 894 060,00
6 258 715,96

320 000,00

320 000,00

6 459 262,42

6 578 715,96

5 041,32
161 796,00
74 240,00
241 077,32

400 000,00
27 148,65
78 108,62
505 257,27

39 670,31

30 133,56

280 747,63

535 390,83

6 740 010,05

7 114 106,79

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner
Inventarier
Byggnader
Stugbyn
Golfbanan
Mark golfbanan
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i Björketorp Drift AB
Summa anläggningstillgångar

5
6
7
8
9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar
Interimsfordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-12-31

2019-12-31

318 657,75
17 400,00
661 512,23
997 569,98

107 604,74

178 215,83
1 467 800,00
3 885 146,00
5 531 161,83

381 740,04
1 518 800,00
4 040 146,00
5 940 686,04

38 344,00
169 495,00
3 439,24
211 278,24

588 613,00
213 244,00
52 906,00
854 763,00

6 740 010,05

7 114 106,79

Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Efterskänkta medlemslån
Årets resultat
Summa eget kapital

211 053,01
318 657,75

Skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Medlemslån
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10
11

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr. om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre
aktiebolag.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Checkräkningskredit
Checkräkningskrediten har fortsatt klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig
finansiering, men till skillnad mot tidigare räknar vi med att minska utnyttjad kredit under det kommande året.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande
livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade
och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
- Byggnader
- Golfbyn
- Golfbanan
- Maskiner och andra tekniska anläggningar
- Inventarier, verktyg och installationer
Avskrivningar på mark har inte gjorts.

% per år
3
2
1
10
10

Noter
Not 1 Övriga intäkter
Medlemslotteri
Intäkt ungdomsläger
Övrigt
Summa

Not 2 Anställda
Medelantal anställda
Totalt

2020-01-01 -

2019-01-01 -

2020-12-31
27 750
24 675
50 717
103 142

2019-12-31
26 150
12 000
58 498
96 648

2020
0,3
0,3

2019
0,3
0,3

41 930
36 620
43 750
22 048

83 298
57 660
43 750
22 048
60 000
51 673
79 960
398 389

Enda anställde på Emmaboda GK är klubbens pro Farid Guedra, på deltid.

Not 3 Verksamhetskostnader
Tävlingskostnader
Lokalhyra
Utbildning
Juniorläger
Ommålning restaurang
Leasing maskiner
Övrigt
Summa

Not 4 Administrationskostnader
SGF-avgifter
Företagsförsäkring
Bygglov
Myndighetskostnader
Advokatkostnader
Larm
Bankkostnader
GIT-support
Övrigt
Summa

56 685
201 033

36 408
34 114
25 000
20 220
18 450
14 406
9 283
2 731
21 114
181 726

42 524
31 879

9 265
10 406
25 386
119 460

Not 5 Maskiner
Anskaffningsvärde 1/1
Investeringar
Anskaffningsvärde 31/12
Ack. värdeminskning 1/1
Avskrivningar
Ack. värdeminskning 31/12
Maskiner, netto

2 334 263
2 334 263

2 291 263
43 000
2 334 263

-2 189 116
-53 768
-2 242 884
91 379

-2 135 336
-53 780
-2 189 116
145 147

Avskrivning har gjorts enligt avskrivningsplan, som regel 10% på oavskrivet anskaffningsvärde

Not 6 Inventarier
Anskaffningsvärde 1/1
Investeringar
Anskaffningsvärde 31/12
Ack. värdeminskning 1/1
Avskrivningar
Ack. värdeminskning 31/12
Inventarier, netto

303 344
1 686
305 030

283 009
20 335
303 344

-259 306
-12 034
-271 340
33 690

-239 859
-19 447
-259 306
44 038

2 777 046
2 777 046

2 777 046
2 777 046

-2 777 046
0
-2 777 046

-2 726 629
-50 418
-2 777 046

0

0

2 976 585
2 976 585

2 976 585
2 976 585

-2 027 160
-22 080
-2 049 240

-2 005 080
-22 080
-2 027 160

927 345

949 425

Avskrivning har gjorts med 10% på oavskrivet anskaffningsvärde

Not 7 Byggnader
Anskaffningsvärde 1/1
Anskaffningsvärde 31/12
Ack. värdeminskning 1/1
Avskrivningar
Ack. värdeminskning 31/12
Byggnader, netto

Not 8 Stugbyn
Anskaffningsvärde 1/1
Anskaffningsvärde 31/12
Ack. värdeminskning 1/1
Avskrivningar
Ack. värdeminskning 31/12
Stugbyn, netto

Avskrivning har gjorts med 2% på netto anskaffningsvärde

Not 9 Golfbanan
Anskaffningsvärde 1/1
Anskaffningsvärde 31/12
Ack. värdeminskning 1/1
Avskrivningar
Ack. värdeminskning 31/12
Golfbanan, netto

6 331 084
6 331 084

6 331 084
6 331 084

-3 105 038
-33 258
-3 138 296

-3 071 780
-33 258
-3 105 038

3 192 788

3 226 046

2020-12-31
500 000
-178 216
321 784

2019-12-31
500 000
-381 740
118 260

2 582 000
500 000
3 082 000

2 582 000
500 000
3 082 000

Avskrivning har gjorts med ca 1 % av golfbanans nettovärde.

Not 10 Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit
Utnyttjat kreditbelopp
Outnyttjat kreditbelopp

Not 11 Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Summa

Underskrifter
Vissefjärda den 28/3 2021

Göran Persson
Styrelseordförande

Lennart Kegert

Åke Lindahl

Mattias Claesson

Cecilia Björklund

Per Wallin

Stefan Svensson

Vår revisionsberättelse har lämnats den
2021

Mats Fransson
Vald revisor

/

Torbjörn Carlsnäs
Vald revisor

