Under hösten har Bjurholms golfklubb haft två medlemsmöten. Det årliga höstmötet i oktober
och ett extra årsmöte i november.
Höstmötet
Vid höstmötet var medlemsavgifter, övriga avgifter och verksamhetsplan på dagordningen samt
information om ekonomin.
Medlemsformer och avgifter för 2012: En motion om införande av aktivitetsavgifter hade inkommit och från flera medlemmar fanns det ett önskemål om att återinföra ett lokalt medlemskap. Aktivitetsavgifter och olika former för medlemskap och medlemsavgifter diskuterades
och styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till det extra årsmötet i november.
Verksamhetsplanen för 2012 presenterades och fastställdes. Tyngdpunkten i verksamhetsplanen
ligger på marknadsföring av klubbens aktiviteter samt det viktiga i att delta i de aktiviteter som
anordnas i Bjurholm.
Från kommittéerna: Juniorkommittén informerade om positiv utveckling och ett bra gensvar
från ungdomarna. Dam- och Senior kommittén slås ihop till Medlemskommittén, de redan fungerande aktiviteter så som tisdags/torsdagsgolfen, damläger, seriespel mm som redan finns idag
i kommer att fortsätta nästa säsong. Bankommittén och fastighetskommittén slås ihop till Anläggnings- och utvecklingskommitté där gruppen även arbetar med framtidsfrågor och utveckling. Tävlings- och marknadsföringskommittéerna står kvar som tidigare.
Ekonomin som presenterades visar att årets ekonomiska resultat är i balans. Intäkterna har varit
bättre än budget. Budget för 2012 kommer att presenteras vid vårmötet. På medlemssidan har
klubbens ordinarie (guld) medlemmar ökat i år, vilket är mycket glädjande. Distansmedlemmarna har minskat något. Greenfeegästerna för året är ungefär samma antal som i fjol.
Leena Björlund slutar som ordförande och avtackades av styrelsen och medlemmarna. En
motion om att tilldela Leena Hedersmedlemskap för sitt arbete för Bjurholms Golfklubb hade
inkommit. Styrelsen tillstyrker motionen vilket även medlemmarna gjorde vid mötet.
Vid höstmötet beslutades det att bifalla styrelsens förslag att justera stadgarna, så val till styrelsen sker vid höstmötet. Ett extra årsmöte hålls därför i november för att välja ny styrelse.
Extra årsmöte
Vid det extra årsmötet var medlemsformer och avgifter samt val av styrelse på dagordningen.
Styrelsens förslag till medlemsformer och medlemsavgifter för 2012 godkändes av mötet med
några mindre justeringar. Medlemsformer och avgifterna kommer att finnas på hemsidan.
Vidare beslutades att en aktivitetsavgift ska återinföras och att styrelsen ska ta fram riktlinjer
för de aktiviteter som ryms inom aktivitetsavgiften och kompensation för utförda aktiviteter.
Val till styrelsen: Till ordförande valdes Maria Hessel för ett år och som ledamöter för två år
Alexander Lindgren och Gunnar Hörnlund. Anna Fredricks valdes för ett år och Monica
Enardsson är vald för ytterligare ett år.

