Vasatorp 17 mars 2020

Vårmöte 28 maj 2020
Härmed kallas till vårmöte i Vasatorps Golfklubb
Torsdag 28 maj 2020 kl. 19.00 i klubbhuset
Anmälan till Vårmötet sker i Min Golf till ”Vårmöte 28 maj ANMÄLAN”
Vårmötet skulle ha hållits torsdag 26 mars. Styrelsen har vid extra styrelsemöte 17 mars
2020 beslutat att flytta vårmötet till torsdag 28 maj.
Detta med anledning av Coronaviruset (Covid-19) och risken för smittspridning.
Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det
senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Val av en revisor jämte en suppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag för
en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor.
Årsredovisningar för Vasatorps Golfklubb och Vasatorps Golf AB finns tillgängliga på
klubbens kansli. För att erhålla årsredovisningarna digitalt, maila till
ekonomi@vasatorp.golf.
Varmt välkomna!
Styrelsen
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är från årsredovisning i Vasatorps Golfklubb, org. nr. 843000-7990
och beskriver verksamheten under 2019 för klubben och dess helägda dotterbolag
Vasatorps Golf AB, org. nr. 556698-3523.
Föreningens ändamål
Vasatorps Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmar och gäster kan utöva
golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.
Information om verksamheten
Vasatorps Golfklubb äger golfanläggning omfattande mark, golfbanor och byggnader.
Klubben hyr ut anläggningen till det helägda dotterbolaget Vasatorps Golf AB som
bedriver verksamhet på densamma.
Klubben bedriver kommittéverksamhet, där tid på banorna som nyttjas för detta återhyrs
från bolaget.
Vi har under året fortsatt arbetet att effektivisera organisationen och skapa
förutsättningar för Vasatorps Golfklubb att arbeta mot visionen ”Skandinaviens bästa
golfupplevelse”. Genom att fokusera på vår värdegrund ”Tillsammans - Omtanke Kvalitet” skapar vårt medarbetarteam bästa möjliga förutsättningar för klubben att leva
upp till vår mission att vara ”en mötesplats med stor gemenskap för alla som vill
utvecklas som golfspelare”.
Under 2019 togs flera viktiga beslut för att öka servicegraden och fortsätta arbetet med
att stärka värdet i upplevelsen för medlemmar och gäster. Detta skedde genom allt från
renoveringar till installation av nytt kassasystem och ny bollmaskin på rangen.
I arbetet med att utveckla klubbens erbjudande tog styrelsen beslut att lägga ut
restaurangverksamheten på entreprenad från 1 januari 2020. Vi är mycket glada att Pär
Klarby och Maria Wahlbom, två ambitiösa och serviceinriktade krögare med sammanlagt
över 50 års erfarenhet av kök och restaurang - varav de sista nio åren på Troxhammar GK
- valde att ta över vår restaurangverksamhet.
Styrelsen tog även beslut om att utveckla träningsverksamheten inför 2020 genom att
skapa en tvådelad lösning där klubben har egna tränare som ansvarar för bl a
golfgymnasiet (NIU) och vår juniorverksamhet samt där Andreas Waldh, i egen regi, från
1 januari 2020, fortsätter att utveckla träningserbjudandet för medlemmar och gäster.
Banorna
- Allébanan och Västra 9:an har varit öppna hela året, när vädret har tillåtit.
- TC öppnade 22 mars och stängde 10 november. Banan har under året varit i
mycket bra skick, vilket bekräftades bl a i vår gästundersökning och under
tävlingen ANNIKA Invitational Europe.
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Classic Course öppnade 5 april och stängde 20 oktober. De nya greenbunkrarna
på Classic Course blev helt klara till påskhelgen 18 april. I medlems- och
gästundersökningen ser vi att de nya bunkrarna är mycket uppskattade. Efter
stängning av banan genomförde vi omfattande arbeten på greenerna för att
skapa bästa möjliga förutsättningar inför säsongen 2020.

Spelade/bokade ronder
Medlemmar (2018 inom parentes)
- TC 23.473 (21.368)
- Classic Course 21.918 (24.493)
- Allébanan 19.804 (19.165)
- Västra 9:an 6.770 (6.917)
Gäster och sponsorer (2018 inom parentes)
- TC 5.721 (7.046)
- Classic Course 5.551 (5.636)
- Allébanan 2.765 (3.318)
- Västra 9:an 1.025 (907)
Tävlingar
2019 innehöll flera framgångsrika tävlingar, såväl interna som externa. En av
höjdpunkterna var säsongens ”Grand Opening” som genomfördes i strålande väder
söndag 14 april med 260 deltagare.
Vi gladdes mycket över alla fina recensioner som vi fick i samband med vårt värdskap för
ANNIKA Invitational Europe, där 80 av de bästa unga tjejerna från Europa deltog.
Klubbens funktionärer och banan (TC) hyllades av såväl deltagarna som av Annika
McGee (Sörenstam) och hennes organisation.
Fler aktiviteter och tävlingar under 2019 att lyfta fram är bl a:
- Att vi hade alla Sveriges golfgymnasier hos oss 8-11 april
- Golfveckan 6-10 juli, vilken var välbesökt och avslutades med en mycket
uppskattad grillbuffé efter sista dagens tävling
- SM H60 11-14 juli där Ulf Bergstrand från Kungliga Drottningholms Golfklubb
segrade
- Klubbmästerskapet 1-4 augusti med följande vinnare:
o Herrar, Robin Petersson
o D50, Britt Bergfors
o H50, Ola Karlsson
o H60, Ingemar Månsson
o H70, Hans Lindblom
o H80, Nils-Erik Johansson
- Kval till Nordic Golf League 1-3 oktober.
- Distriktsmästerskap 12 oktober.
Tävlingssäsongen för medlemmarna avslutades med Gåsagolfen 13 oktober, där 146
medlemmar deltog.
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Ekonomi
För räkenskapsåret 2019 blev det sammanlagda resultatet för Vasatorps Golfklubb och
Vasatorps Golf AB +1 KSEK (+ 8 KSEK för klubben och -7 KSEK för bolaget). Några poster
med jämförelse mot 2018 samt kommentarer redovisas nedan.
- Intäkter medlemmar 16.742 KSEK (17.230 KSEK). Minskade intäkter beror på färre
medlemmar i de kategorier som betalar för spel på alla banor.
- Intäkter greenfee 5.807 KSEK (5.563 KSEK). Ökade intäkter beror på att banorna
har varit i bättre skick under 2019 och att vi därmed inte tvingats rabattera
greenfeen lika ofta.
- Intäkter akademi/träning 1.377 KSEK (1.141 KSEK). Ökade intäkter beror på ett nytt
sätt att arbeta, där fokus har legat på gruppträning i betydligt högre utsträckning
än tidigare.
- Övriga intäkter 421 KSEK (78 KSEK). Ökade intäkter beror bl a på ersättning för
ANNIKA Invitational Europe samt SM H60.
- Intäkter/omsättning shop 2.696 KSEK (4.172 KSEK). Minskad omsättning beror på
att vi under 2018 sålde ut stora delar av inneliggande varulager samt att vi under
2019 har minskat sortimentet.
- Varukostnad shop -2.022 KSEK (-3.686 KSEK). Se punkt ovan.
- Kostnad personal kansli, reception/shop och träning -5.029 KSEK (-5.793 KSEK).
Minskad kostnad beror på genomförda förändringar i organisationen.
- Driftskostnader kansli, reception/shop och träning -2.552 KSEK (-3.010 KSEK).
Minskade kostnader beror på översyn av samtliga poster, där neddragning har
skett där det bedömts möjligt.
- Intäkter/omsättning restaurang 9.235 KSEK (8.745 KSEK). Ökad omsättning beror
främst på att lunchpriset höjdes med 10 kr inkl. moms.
- Kostnader restaurang under september-december 2019 har påverkats av att vi
efter MBL-förhandling 3 september beslutade att från 1 januari 2020 lägga ut
restaurangverksamheten på entreprenad.
- Vi har under året investerat i:
o Nya greenbunkrar på Classic Course.
o Bevattningsanläggning.
o Inventarier kansli, klubbhus och restaurang.
o Nya bollmaskiner på rangen.
o 3 nya singelklippare för greener.
o Nytt kassasystem för reception/shop, restaurang och kiosk.
- Vi har under året amorterat 1.025 KSEK på våra långfristiga banklån.
Våra kommittéer
Nedan följer en kort inblick i våra kommittéers verksamheter under 2019
JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN
Vasatorp hade per 31 december 360 juniormedlemmar vilket innebär att ca 10,3 % av
klubbens aktiva medlemmar är juniorer.
Vasatorp är idag en av de klubbar i landet som har störst juniorverksamhet, där vi under
året har haft ca 210 juniorer i träning, varav ca 170 har deltagit i regelbunden träning.
Juniorerna är i åldrarna 3-21 år och fördelningen är 42% flickor och 58% pojkar. Vi är glada
och stolta över att ha så stor andel flickor i vår verksamhet.
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Vi har fortsatt ett stort antal juniorer som tävlar utanför klubben på SGF-rankade
tävlingar, däribland Teen Tour. Klubbens juniorlag tog sig till näst sista steget i kvalspelet
till JSM klubblag och slutade därmed bland de fem bästa lagen i Sverige. Två av
klubbens juniorer har under sommaren spelat EM i lag för damlandslaget respektive
herrlandslaget.
Vasatorp ligger på plats åtta på Svenska Golfförbundets ranking av klubbar för juniorer.
Vid SM klubblag 17-20 juli på Barsebäck G&CC slutade herrlaget på 2:a plats och
damlaget på 5:e plats.
SENIORKOMMITTÉN
Seniorserien för medlemmar som är 50 år och äldre spelas tisdagar och torsdagar under
säsongen med undantag för juli månad. Totalt deltog ca 115 medlemmar under året, där
ca 40-60 spelar vid varje tillfälle.
Årets tävling Vasatorparen torsdag 11 juni 2019 hade 97 startande, varav 19 var gäster
från andra klubbar.
Vi vill också lyfta fram utflykten till Laholms GK i slutet av september, där ca 40
medlemmar kämpade i regn och avnjöt en god lunch.
HERRKOMMITTÉN
Herrgolfen har, under säsongen spelats på onsdagar med start på förmiddagen och på
eftermiddagen. Varje vecka delades poäng ut till de 12 bästa spelarna (15, 12, 10 ner till 1
poäng). Alla spelar får räkna sina 7 bästa ronder under säsongen. Vinnare 2019 blev
Ingemar Månsson följd av Christer Nilsson på 2:a plats och Per Dahlén på 3:e plats.
Seriespel herrar Skånes Golfförbund 2019, resultat för våra lag
- H22 Div 3N - slutade 2:a
- H40 Div 1 - slutade 6:a
- H50 Div 1 - slutade 3:a
- H60 Div 1 - slutade 3:a
- H70 Div 1 - slutade 2:a
- H70 Div 3N - slutade 4.a
- H75 Div 1 - slutade 3:a
- H80 Div 2N – slutade 1:a
DAMKOMMITTÉN
På de tisdagstävlingarna som genomfördes var det totalt 50 damer som deltog. Snittet
per tillfälle låg på ca 20-30 personer.
En populär aktiviteter värd att nämna var en ”After Work” tävling i scrambleform och en
efterföljande tapastallrik som blev väldigt populär. Denna succéaktivitet kommer vi att
fortsätta med under 2020.
Nationell Damdag genomfördes 21 juli.
Vi vill även nämna att vi har lyckats attrahera flera sponsorer till våra tävlingar vilket
medför att vi har haft fina priser på våra tävlingar.
Vi träffade Allerum och Ryas damkommittéer för att äta lunch, spela en tävling där vi
under trevliga former resonerade under hur andra damkommittéer lägger upp sina
tävlingar. Detta påbörjade samarbete med Allerum och Rya vi kommer att fortsätta med.
Vi är stolta över att många kvinnliga medlemmar deltog som funktionärer under ANNIKA
Invitational Europe.
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Seriespel damer Skånes Golfförbund 2019, resultat för våra lag
- D22 open - slutade 4:a
- D60 open - slutade 6:a
- D70 open - slutade 5:a
- Foursome med hcp - slutade 11:a
- Skåneserien Nord kat 1 (hcp 8-20) - slutade 3:a
- Skåneserien Nord kat 2 (hcp 21-26) - slutade 8:a
- Skåneserien Nord kat 3 (hcp 27-36) - slutade 3:a
REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTÉN
Vi är mycket glada att cirka 400 medlemmar deltog i regelkvällar där de nya
uppdaterade golfreglerna som trädde i kraft säsong 2019 presenterades.
Under säsongen har kommittén bistått medlemmar i handicapfrågor samt hanterat
regelfrågor från kommittéer och medlemmar.
Framtid
Styrelsen har under året arbetat vidare utefter den 3-5 års strategi som togs fram 2018.
Planen uppdateras varje år och omfattade 2019 sex strategiska kategorier; Banor,
Fastigheter, Medlemsfokus, Service & bemötande, ”Golf skall vara kul” samt Restaurang.
Under 2020 kommer även det sportsliga att få en tydligare strategisk position i
styrelsearbetet. Vi har, genom att vi har flera olika mätpunkter, kunnat påvisa att flera
områden inom varje kategori har förbättrats genom de aktiviteter som genomförts under
året.
För 2020 har styrelsen valt ut ett antal fokusområden för att utvärdera hur vi kan fortsätta
utveckla våra produkter och tjänster så att vi stärker Vasatorps Golfklubbs
attraktionskraft. Bl a har vi extra fokus på hur vi kan attrahera och bibehålla medlemmar
samt hur vi kan öka attraktionskraften på Allébanan och driving rangen.
Styrelse
Styrelsen har haft tio (10) protokollförda möten mellan höstmötet 2018 och höstmötet
2019.
Ola Heffler
Lina Mobärg
Anders Willman
Ulrika Nordström
Dan Mathiasson
Jonas Emgård
Emma Lundin
Claes Gard

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sponsring & företagspaketering
HR, service och personalutveckling
Ekonomi
Marknad, kommunikation, varumärke
Restaurang, event och konferens
Restaurang
Juridik
Fastigheter

Vid höstmötet 2019-11-21 omvaldes Ola Heffler till ordförande på ett år.
Anders Willman och Claes Gard omvaldes på två år.
Sara Odelius nyvaldes på två år.
Ulrika Nordström, Emma Lundin och Jonas Emgård har ett år kvar på sina mandat.
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Lina Mobärg och Dan Mathiasson avtackades på årsmötet för förtjänstfullt arbete i
styrelsen.
Valberedning
Klubbens valberedning har under året bestått av Christina Sjödahl som ordförande samt
Jan Bertilsson, Carl Hegelund och Andreas Weidrup Petersson som ledamöter.
Styrelsens representant i valberedningen har varit ordförande Ola Heffler.
Vid höstmötet 2019-11-21 omvaldes Jan Bertilsson, Carl Hegelund och Andreas Weidrup
Petersson där en av dessa skall utses till ordförande. Tina Sjödahl blev avtackad på
höstmötet för sitt långa och trogna arbete i valberedningen.
Formalia
Klubbens säte: Helsingborgs kommun, Skåne län.
Ägarförhållanden:
Föreningen har ett helägt dotterbolag, Vasatorps Golf AB, org nr 556698-3523

På följande sidor finner ni resultat- och balansräkning för koncernen, där
koncernelimineringar har skett. Dessutom finner ni information om antal medlemmar för
åren 2016-2019.

Vasatorps Golfklubb - Box 13035 - 250 13 Helsingborg
Telefon 042-450 85 00 - info@vasatorp.golf - www.vasatorp.golf

Resultaträkning koncern (KSEK)
Utfall
2018

Budget
2019

Prognos
31/10 2019

Utfall
2019

Greenfee
Range, golfbil, hyrvagn
Shop
Akademi/golfträning
Restaurang
Delsumma Försäljning

5 563
1 645
4 172
1 141
8 745
21 266

5 900
1 500
3 000
1 300
8 750
20 450

5 775
1 675
2 700
1 400
9 200
20 750

5 807
1 671
2 696
1 377
9 235
20 786

Medlemsintäkter
Klubben
Sponsorer
Övrigt
Vinst vid avyttring maskiner
Summa Intäkter

17 230
1 108
1 666
78
0
41 348

17 450
1 000
1 500
60
0
40 460

16 742
1 270
1 437
400
56
40 655

16 742
1 276
1 437
421
51
40 713

Varukostnad shop
Varukostnad restaurang
Summa varukostnad

-3 686
-3 347
-7 033

-2 350
-3 450
-5 800

-2 050
-3 545
-5 595

-2 022
-3 468
-5 490

-8 967
-5 793
-4 629
-19 389

-9 150
-4 900
-4 475
-18 525

-9 050
-5 100
-5 050
-19 200

-9 168
-5 029
-5 165
-19 362

-4 489
-921
-483
-3 010
-188
-9 091

-4 970
-1 050
-600
-2 650
-50
-9 320

-4 750
-1 050
-550
-2 650
-50
-9 050

-4 734
-934
-514
-2 552
-73
-8 807

-639
-1 281
-37 433

-650
-1 300
-35 595

-635
-1 420
-35 900

-635
-1 424
-35 718

3 915

4 865

4 755

4 995

-4 088
-553

-4 145
-600

-4 080
-570

-4 103
-566

Delresultat
mars 2019
Kostnad omorganisation

-726

120

105

326

-266

0

-300

-325

Resultat

-992

120

-195

1

Personal bana/verkstad/fastighet
Personal admin/akademi
Personal restaurang
Summa personal
Drift bana/verkstad/fastighet
Leasing maskiner bana
Drift restaurang
Drift admin/akademi
Moms interna poster
Summa drift
Förbundskostnader
Klubben
Summa Kostnader
Delresultat
Avskrivningar
Räntor
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Balansräkning koncern (KSEK)
2019-12-31

2018-12-31

67 984

69 815

Aktiekapital AB

100

100

Lager

345

510

Kundfordringar medlemmar

888

1 065

Kundfordringar övriga

297

83

Fordringar hos koncernföretag

7 357

7 800

Övriga fordringar

1 072

628

9 614

9 576

Kassa & bank

1

9

TILLGÅNGAR

78 044

80 010

Balanserad vinst

-15 001

-15 993

-100

-100

Anläggningstillgångar

Aktiekapital AB
Resultat

Checkkredit
Banklån
Medlemslån

Leverantörsskulder
Förskott medlemmar
Förskott sponsorer/partners
Sem & kompskuld inkl. soc avg
Presentkort/bunkerkort

-1

992

-15 102

-15 101

-2 946

-3 797

-26 000

-27 025

-15 356

-15 165

-44 302

-45 987

-379

-527

-4 990

-4 952

-189

-30

-2 479

-2 388

-567

-665

Skulder till koncernföretag

-7 357

-7 800

Övriga skulder

-2 679

-2 560

-18 640

-18 922

-78 044

-80 010

EGET KAPITAL & SKULDER
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Kommentar resultaträkning koncern
Nedanstående poster har eliminerats/justerats i resultaträkningen (KSEK).
-

Hyra golfanläggning
Återhyra golfbana
Nyttjande Golfens IT-system
Barter/motfaktuering sponsorer
Aktivering eget arbete bunkrar Classic Course
Lönebidrag

4 871
1 128
27
171
500
502

Motsvarande poster är eliminerade även i utfall 2018.
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Medlemsutveckling 2016-2019 (per 31 augusti)
2016-08-31

2017-08-31

2018-08-31

2019-08-31

1 197

1 140

1 070

1 023

711

735

665

603

5

11

14

24

TC Junior

191

184

167

157

TC Vardag m. lån

294

271

245

277

TC Vardag u. lån

77

77

69

77

Classic Alldag m. lån

60

60

64

65

Classic Alldag u. lån

63

61

73

75

Classic Vardag m. lån

34

43

55

52

Classic Vardag utan lån

21

31

28

24

Allémedlem Alldag Junior

170

182

283

225

Allémedlem Alldag

158

197

210

227

Allémedlem Vardag

120

109

108

94

Greenfeemedlem

174

173

147

137

Hedersmedlem

14

14

14

14

Personal

19

16

17

17

PGA-medlem

17

16

13

10

Rigs

23

30

32

32

Västra 9:an (inkl. nybörjare -19)

178

315

330

379

Vilande medlem

119

96

91

90

3 645

3 761

3 695

3 602

2016-08-31

2017-08-31

2018-08-31

2019-08-31

TC + Classic senior

2 512

2 475

2 327

2 261

TC + Classic junior

214

214

199

189

2 726

2 689

2 526

2 450

TC Alldag m. lån
TC Alldag u. lån
TC Företagsmedlemskap

Totalt

Totalt TC + Classic
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