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Verksamhetsberättelse Västerås golfklubb 2016
Styrelse och kommittéer har under året haft följande sammansättning;
STYRELSE
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Pia Hill
Cina Koskinen
Gunnar Råbe (avgick höstårsmöte 2016)
Magdalena Sjöholm (tillträdde höstårsmöte 2016)
Susanne Wossmar
Anders Billberg
Roger Widén
Stefan Lundin
Mats Bengtsson

TÄVLINGSKOMMITTÉ
Örjan Bergman, ordförande
Magdalena Sjöholm
Antero Piispanen
Lennart Wieweg
JUNIOR-/UNGDOM-/ELITPer Stegberg
DAMKOMMITTÉ
Jill Thenander, ordförande
Anita Eggeborn
Kerstin Tiberg
Lisbeth Roy
Lena Öhrlund
REVISORER
REVISORSSUPPLEANT
VALBEREDNING

BANKOMMITTÉ
Lars Lindkvist, ordförande
Anders Körberg, banchef
Örjan Bergman
Olle Åslin
Seppo Komulainen
Peter Sindt

MARKNADSKOMMITTÉ
Mats Bengtsson, ordf.
Anders Holmer, klubbchef
Örjan Bergman
Gunnar Heintz
Anders Billberg

SENIORKOMMITTÉ
Bosse Palo, ordförande
Börje Axelsson
Christer Åström
Stefan Lundin
Tapio Kanerva

KLUBBHUSKOMMITTÉ
Roger Widén, ordförande
Ingvar Svedberg
Lars-Erik Olsson
Sören Gustavsson
Jan-Inge Bengtsson

Patrik Andebro från KPMG och Gunnar Hansson
Maud Staff Eklund
Martin Strand, sammankallande
Maud Staff Eklund
Arne Friedl

BEFATTNINGSHAVARE INOM KLUBBEN
Klubbchef: Anders Holmer
Banpersonal varav fast anställda: Banchef Anders Körberg, Kjell Erikson maskinansvarig,
Leonardo Garcés, Hannes Gullberg och Mattias Johansson
Banpersonal varav säsongsanställda: Kennet Medin och Christer Eén. Isac Blomqvist och
Hampus Morberg jobbade under sommarlovet.
Kanslist: Maria Sedholm 75 %
Klubbhus/lokalvård: Mattias Johansson varav 50% på banan
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ADMINISTRATION
Klubbens kansligöromål har under året utförts av Anders Holmer och Maria Sedholm.
Receptionen med tidsbokning och uthyrning av bilar har skötts av Tomas Ljungqvist Pro Golf
AB.
SHOP OCH INSTRUKTIONSVERKSAMHET
Tomas Ljungqvist har under året bedrivit shoprörelse och varit instruktör till klubbens
medlemmar och gäster.
RESTAURANG
Stefan Thunberg har drivit restaurangen under den gångna säsongen.
SAMMANTRÄDEN
Årsmöte (vår)-hölls den 9 mars 2016 i restaurangen på VGK
Årsmöte (höst-) hölls den 9 november 2016 i restaurangen på VGK
Under verksamhetsåret den 1 januari till den 31 december 2016 har klubbens styrelse haft
10 protokollförda sammanträden.
MEDLEMMAR
Medlemsantalet vid verksamhetsårets slut den 31 december 2016 uppgick till 1274 personer,
fördelade på följande kategorier:
Historiskt sett har klubben mätt medlemsantalet per den 31/12. För att i framtiden få en mer
korrekt bild av antalet medlemmar under året kommer vi att börja mäta medlemsantalet per
den 20 september från och med 2017. Vi hade 1370 medlemmar per den 20 september
2016.
HEDERSMEDLEMMAR: 3st, Egon Johansson, Gunnar Bengtsson och Ljungqvist
FULLVÄRDIGA MEDLEMMAR

2015

2016
män
311
345
139

2016
kvinnor
119
99
18

Seniorer med kapitalinsats
Senior utan kapitalinsats
Juniorer

853
180

1033

Vardagsmedlemmar
Greenfeemedlemmar med kapital
Greenfeemedlemmar utan kapital
Distansmedlem med och utan kapital
Student

60

60

38
40
22
8
26

16
20
2
1
9

54
60
24
9
35

PASSIVA (oavsett ålder)
Seniorer

39

39

29

9

38

Övriga (inkl hedersmedlemmar)

187

187

10

13

23

1319

968

306

1274

Totalt

S:a 2015

S:a 2016
430
444
157

ANTAL SPELARE MED OFFICIELLT HCP:
Herrar
922

Damer
289

Totalt
1211

Antal greenfeegäster har under året varit 4354
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Verksamhetsberättelse Allmänt 2016
Vi kan se tillbaks på ett mycket bra golfår 2016. Henrik Stenson vann som första manliga
svensk en Major och tog silver i OS, Anna Nordqvist skördade stora framgångar på LPGA
touren och Västerås blev framröstade till Sveriges näst bästa golfstad.
Medlems- och gästundersökningar har genomförts för att ge styrelsen bra underlag. Exempel
på åtgärd är renoveringen av toaletterna i omklädningsrummen. Synpunkter på banan
exempelvis ojämna tees och dåliga övningsområden blir viktiga inspel till banarkitekten.
Det uppskattade samarbetet med Skerike GK har fortsatt. Vi spelar ungefär lika mycket på
varandras banor. Vi har även infört Golfhäftet efter önskemål från medlemmar och gäster.
Under året fortsatte klubben att satsa på vår bana. Årets utgifter blev något högre än
budgeterat men trots detta blev resultatet högre än budget och landade på drygt 268 000
kronor.
VI har inlett ett omfattande arbete med en uppfräschning av restaurangen och ommålning av
våra byggnader. Vår krögare, Stefan Thunberg med personal, ligger ständigt i topp i landet
bland mätning på golfrestauranger och vi är mycket glada över att ha honom hos oss.
Detta gäller även Thomas Ljungqvist och Marie Holsten i vår reception och shop som också
får mycket höga betyg av er! Vi är lika glada över att ha dem hos oss.
För att få bättre underlag om spel på vår bana infördes bokningsbara tider mellan kl 06-19
alla dagar. Införande av årskort för golfbilar, som utökats med två, har blivit uppskattat.
Klubben har varit med och bidragit vid olika evenemang där överskottet har gått till
Cancerfonden, Bissen Brainwalk och Västerås Stadsmission.
Rekorddeltagande på Golfveckan! Vår mycket populära Golfvecka utvecklades ytterligare
med en dag till som blev fulltecknad. Vi hade ca 1300 antal starter från ett stort antal klubbar
i landet. Hela veckans tävlingar hade sponsorer.
Styrelsen deltar aktivt på möten arrangerade av SGF och VGDF för att följa utvecklingen och
få nya idéer mm.
Medlemsantalet; det blir alltfler golfare som byter klubb år från år. Det innebär att det blir
ganska stora strömningar, in- och utträden i klubben. Den 31/12 2015 hade vi 1319
medlemmar och motsvarande siffra 2016 är 1274. Historiskt sett har klubben mätt
medlemsantalet per den 31/12. För att i framtiden få en mer korrekt bild av antalet
medlemmar under året kommer vi att börja mäta medlemsantalet per den 20 september.
(från o med 2017) Vi hade 1370 medlemmar per den 20 september 2016.
VI har även i år haft golfvärdar på helgerna, ett uppskattat inslag inte minsta av våra gäster.
Klubbens kommittéer och styrelse har träffats vid flera tillfällen för diskutera utvärdering och
utveckling av klubben. En lyckad Kommittégolf avslutades med middag i restaurangen. En
mycket uppskattad kombinerad Julfest och 85-årsfirande hölls på Intiman.
Styrelsen är oerhört tacksam för de stora insatser som görs klubbens frivilliga!
Stort tack till alla som bidragit till ett framgångsrikt golfår 2016!
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 2016
Tävlingskommittén har haft 11 protokollförda sammanträden samt löpande och
informella kontakter mellan ledamöterna under verksamhetsåret 2016.
I år infördes nya GIT-tävling och 17 medlemmar utbildades med framgång vid två tillfällen.
Den årliga HCP-revisionen har skötts och genomförts professionellt av Ainis Noritis.
På alla klubbtävlingar krävs ETA (exakt tävlingshandicap) för att ta emot pris.
Ett syfte med vår tävlingsverksamhet är att vi ska bli bättre golfare, vilket korrekt
spelhandicap bidrar till. Vi har under året uppmuntrat våra medlemmar att sköta sina
registreringar i Min Golf, för att få ett korrekt spelhandicap som speglar personens golfspel.
Tävlingskommittén har löpande under året sett över markeringen av banan med hjälp av vår
förbundsdomare Ola Welander.
Under tävlingssäsongen genomfördes 15 klubbtävlingar och säsongen startade planenligt
med en lottad 2-manna scramble 7 maj för de som deltagit på städdagen.
Nytt för i år var en 2 dagars bästboll-tävling tillsammans med Frösåker Golfklubb, en tävling
som lockade 37 lag.
Golfveckan spelades som vanligt vecka 30, med det fantastiska deltagarantalet 1292.
Nytt för i år var en fyrmannascramblen på lördagen. Detta blev en framgång!
Både fredag och lördag lockade fullt startfält med 60 lag, dvs 240 startande per dag.
Nyhet var även Player of the Week som blev Jan Ljungberg. Grattis!
Nytt för i år var Mästarmötet för vinnare under året och ett tack till Tävlingskommittén.
Tävlingen initierades av Lennart Wieveg och blev en succé den soliga höstvarma lördagen
den 1 oktober.
Efter särspel mot Stefan Larsson, vann Sacki Kafetsis det fina priset. Han kan nu spela alla
klubbtävlingar 2017 utan att behöva betala startavgift och har möjlighet att försvara sin
mästartitel i Mästarmötet 2017.
Även i år kunde vi erbjuda utlottning av 1-veckas vistelse för 2 personer i Almerimar Spanien.
Stort tack till Trivselresor!
Onsdagsmixen och torsdagsliret spelades traditionsenligt och tävlingsformerna lockade
många spelare. Börje Axelsson, ansvarig för onsdagsmixen och Geije Johansson för
torsdagsliret.
KM spelades traditionsenligt i augusti med nedanstående resultat.
KM HERRAR
1. Erik Bätz
2. Niclas Larsson
3. Erik Wetterqvist

KM H50
1. Per Stegberg
2. Mikael Thessén
3. Stefan Sjöholm

KM H40
1. Martin Ebbegren
2. Christian Hedberg
3. Johan Carlsson

KM H60
1. Börje Torstenfelt
2. Mats B Larsson
3. Tapio Kanerva

KM HCP
1. Adam Brangefält
2. Carl-Johan Carell
3. Magdalena Sjöholm

KM H70
1. Ced Svensson
2. Hans-Erik Lagerström
3. Bo Bergendorf

KM Pojkar:
1. Martin Stegberg
2. Adam Brangefält
3. Tom Davidson

HOLE IN ONE 2016
Hål 9 Olli Läppänen
Hål 9 Börje Torstenfelt
Hål 12 Örjan Bergman
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Verksamhetsberättelse Bankommittén 2016
Under verksamhetsåret har vi haft 2 protokollförda Bk möten.
Emellan de protokollförda mötena har täta kontakter ägt rum mellan Banchef och
ledamöterna för samråd och lösning av olika arbetsuppgifter
Exempel på aktiviteter som genomförts:
Under våren 2016 justerades och såddes dikesslänterna på hål 2, 5, och 10, liksom kullarna
på hål 10/14.
Bevattningen förbättrades på tee 12 och 17. Förbättringen ska leda till betydligt bättre
täckning
Ett tidsödande arbete har varit att under året fylla på med ny sand i våra greenbunkrar.
Arbetet är fortfarande inte riktigt klart då ett par tre bunkrar återstår.
Under hösten dränerades approahytan framför green 12 och under året har ett antal
greenbunkrar dränerats. Vi har idag ingen greenbunker som har undermålig dränering,
däremot finns fortfarande arbete att göra på våra fairwaybunkrar.
Under hösten har i stort sett alla gångvägar på banan kantskurits. Till våren kommer vägarna
att fyllas på med nytt material.
Stubbfräsning skedde våren 2016.
Under hösten har torvning skett på green 4, 7, och chippinggreen. Grästorv togs från ”gamla
10”. På ”gamla10” lades gräs från torvodlingen.
Under året har arbeten med kringmiljön utförts, bl.a. skogsavverkning och slyröjning.
Under året har klubben haft hjälp att ett stort antal frivilliga med bl.a. slyröjning, risdragning,
arbete med att avlägsna greendukar, bunkerskötsel mm.
Ett fantastiskt jobb har utförts. Tack till er alla!
Återstående ommålning av maskinhallen har gjorts.
På årets städdag var uppslutningen mycket bra. Drygt 200 medlemmar hade hörsammat
kallelsen.
Till Er alla vill klubben rikta ett stor tack.
Vill även rikta ett stort tack till ICA Nära Vallby och ICA Pettersberg som ställde upp med
förtäring efter avslutat arbete.
Innan vintern, 9 december, så lades greendukar på samtliga banans greener och
övningsgreener liksom föregående år.
Ett 20- tal frivilliga deltog. Mycket bra anslutning. Stort tack!

Bankommittén genom
Lars Lindqvist (ordförande)
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Verksamhetsberättelse Marknadskommittén 2016
Marknadskommittén har under 2016 haft 13 möten.
Fokus på att säkerställa avtalen med varande partners som redan ”gillar oss”, samt först och
främst fylla de 18 hålen med en hålsponsor.
10 hål har haft en hålsponsor under 2016.
1.255.915 kr i omsättning
Nytt koncept startades, mer konsekvent föra resonemanget att ge tillbaka till sponsorerna
beroende av vad de ville med sitt partnerskap med VGK:
- golfspel / företagsgolf
- ha synlighet för sitt varumärke
- komma åt affärsnytta / våra nätverk
Fokus på att skriva 3-årsavtal för att slippa omförhandla kontrakten varje år
Aktiviteter 1 per månad riktad mot våra sponsorer och partners.
Aktiviteterna planerades utifrån ett frågeunderlag som blev resultatet av en aktivitet som
genomfördes vid vår företagsgolf i september 2015, dvs vad vill en partner få ut av sitt
engagemang i klubben.
Samarbetet med Skerike GK som har en mindre verksamhet när det gäller sponsorarbete
med företag, fortsatte under 2016.
En del aktiviteter riktades mot golf, trivsel och relationsskapande. Andra mot ren affärsnytta.
En succéfylld middagskväll blev säsongsavslutningen och genomfördes på Festvåningen
Tullhuset, ny partner för året. Det blev så uppskattat att det nog blir en årlig aktivitet i slutet
på oktober.
Ett antal företagsgolfer små och stora till deltagarantalet genomfördes också under året, och
banan fick mycket beröm.
Vi försökte också att engagera våra partners och oss själva hos vår pro och krögare för att
visa på och uppleva våra härliga värden vi har i vår fina klubb.
Tack Gunnar Heintz, Örjan Bergman och Anders Holmer för en magnifik insats under året.
Hälsningar Mats Bengtsson, ordförande
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Verksamhetsberättelse Damkommittén 2016
Damkommittén har under året bestått av 5 personer och har genomfört 8 protokollförda
möten för att planera, leda och följa upp verksamheten. Dessutom har vi haft tillfälliga
medhjälpare under året vid behov.
På upptaktsmötet i slutet av april deltog cirka trettio damer och övriga informerades via epost. Informationsbrevet uppskattades och följdes därför av ytterligare tre brev under
säsongen för att alla ska få information om vad som händer.
En del nyheter har införts denna säsong. Vi har bytt damdag till måndag, vilket har resulterat
i ett ökat antal deltagare, i snitt på försäsongen låg det på 19 damer (17 över hela
säsongen). Därmed har vi klarat ett av målen i vår verksamhetsplan. Noterbart är att många
nya VGK-damer har kommit på våra dammåndagar. Om alla som varit med under säsongen,
skulle dyka upp samtidigt så blir vi minst 50 st. En klar positiv trend som vi hoppas håller i
sig.
Vi har i år reducerat antalet tävlingar som påverkar handicapet, då vi spelar enbart nio första
hålen på damkvällarna. Istället har vi infört lite nya skoj-tävlingar av olika slag, både singel
och lag, som ej påverkar handicapet, vilket har uppskattats.
Mest uppskattat har varit temakvällarna då möjligheten gavs att spela 18 hål respektive 9 hål
med efterföljande middag. Till tävlingarna har våra trogna sponsorer bidragit med fina priser.
Damkommittén har under året varit ansvarig för ICA-Maxidagen i början på september
förutom våra två VGDF-tävlingar på hemmabanan.
Höjdpunkten under augusti månad var Hemliga Resan tillsammans med Skerikes damer. Ett
glatt gäng på 28 damer åkte till Johannesbergs golfklubb. Vår tur med vädret höll i sig, med
strålande sol från en klarblå himmel. Banan var både vacker och utmanande.
Säsongens seriespel och matchspel har vi deltagit i med blandade resultat. När det gäller
D60 klarade vi målet att vara bland de två bästa. Frösåker vann över våra duktiga damer
med två slag!! De övriga serierna Damer och D30 lyckades vi inte bli bland de tre bästa som
vi satt som mål. I matchspelet lyckades vi inte ta oss till finalen.
Söndagen den 25 september avslutades golfsäsongen med den årliga damtävlingen
”Vandringspriset”. Solen strålade på alla 25 deltagarna och många spelade mycket bra golf.
Bäst var Solveig Forsell som får årets inteckning i vandringspriset. Uppföljning och
utvärdering av säsongen genomfördes i samband med avslutningen.
Damkommittén har dessutom under året deltagit i GIT-utbildning både på klubben och SGF:s
utbildning. Kommittén har varit representerad vid VGDF:s möten både under april och
november. Några deltog också i VGDF:s vårresa.
Kommittén har träffats i höst och gått igenom synpunkter och idéer som inkommit och
kommer att fortsätta utveckla verksamheten utifrån dessa, för att locka fler damer att spela
tävlingar.
Samtliga medlemmar i kommittén fortsätter arbeta under 2017.
Damkommittén genom Jill Thenander, ordförande
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Verksamhetsberättelse Seniorkommittén 2016
Verksamheten har genomförts enligt plan med ett undantag. Det gick inte att få ihop ett H50
lag i Västmanlandsserien på grund av att det saknades såväl lagledare som spelare.
Seniorkommittén har under 2016 genomfört 4 protokollförda möten för att planera, leda och
följa upp verksamheten.
Dessutom har vi haft en lagledarträff på våren för uppdatering av lagledarnas arbetsuppgifter
och ansvar samt en lagledarträff på hösten för uppföljning och planering för kommande 2017
säsong.
Upptaktsmöte genomfördes i april. Anders Körberg informerade om verksamheten på banan,
Ola Welander informerade om nya regler och Tomas Ljungqvist informerade om planerade
träningsprogram för seniorer. Bosse Palo informerade om säsongens tävlingar och övrig
verksamhet för seniorerna under 2016.
Klubben har deltagit med lag i Västmanlandsserierna och med följande placeringar:
H 40
1:a av 13 lag
H 60
1:a av 13 lag
H 70
1:a av 12 lag
Klubben har även deltagit med lag i Mellansvenska serier där alla utom scratch serien
(singelspel), spelades som matchspel och med följande resultat:
H55 Scratch-serien:
10:a av 18 lag och i finalspelet blev VGK 2:a av
13 lag.
Oldboys H 55 NordÖstra:
1:a av 7 lag utslagna av Karlskoga GK i
slutspelssemifinalen.
Veteran H 65 Div 2 Norra:
1:a av 9 lag och går vidare till Div 1.
Veteran H 65 Div 3 Norra:
10:a
av 10 lag
Veteran H 75 Norr:
3:a av 9 lag
Veteran H 75 Mitt:
8:a av 8 lag
-

Fyra klubbtävlingar har genomförts:
Goldboys Cup (Matchspel H55/H65/ H75): Förlust borta mot Lanna Lodge Golf Resort med
1 – 7.
Aros Pokalen (Matchspel H75): Förlust, 2 – 4, borta mot Upsala GK.
Svartå Cup (H55 och äldre): Vinst, för tredje året i rad, mot Skerike GK med 12,5 – 5,5.
Tävlingen spelas över två dagar med bästboll första dagen och singelmatcher dag 2.
”3-stads matchen” mellan Västerås GK, Nyköping GK och Lidingö GK spelades i år på
Nyköpings GK under två dagar med foursome dag 1 och singelmatcher dag 2. Nyköpings
GK vann med sina 27p före Västerås GK på 14p och Lidingö GK på 13p.
SM (för ålderklasser): I klassen H60 kom Mats Ericsson på T51:a plats, (78 delt.).
Onsdagsmixen har genomförts med 24 deltävlingar. Under året har 95 herrar och 16 damer
deltagit. Totalt blev det 1 166 starter med ett snitt på ca 48,6 deltagare/tävling. Totalsegrare,
för tredje året i rad, blev Arne Andersson. Ing-Britt Andersson tog för andra året i rad emot
Vandringspriset för damerna.
På Hösttouren var klubben representerad med totalt 31 spelare (26 herrar+5 damer). De
bästa totalplaceringarna av herrarna i respektive klass fick:
Klass A: Thomas Mellerby 9:a och Örjan Bergman 15:e.
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Klass B: Göran Malmberg 17:e och Jill Thenander 22:a.
Klass C: Bengt Zetterberg 17:e och Rolf Wallin 20:e.
Klass D: Hans Avebo 12:e och Carl Krusell 32:a.

Säsongens avslutningstävling, Seniorscramblen, spelades mellan deltagande från H55,
H65 resp. H75. H 55 segrade före H65:1, H75:1 och H75:2 som kom på delad andra plats.
Höstavslutningen, med summering av årets framgångsrika tävlingsinsatser och
prisutdelning för Onsdagsmixen, genomfördes i oktober med ca 45 deltagare.
VGK Bowlarna på Bellevue, med syftet att skapa en vinteraktivitet och främja den sociala
kontakten under vintern, med ca 40-50 spelare per omgång. ”VGK-Bowlarnas” poängtävling
som spelas med 15 omgångar före och 10 efter sommaren. Segrare, i handicaptävling, blev
på våren Ulf Holmström. Höstomgången pågår vid skrivande stund. Klubbmästare 2016 blev
Håkan Bjurhäll före tvåan Torgny Hillerström och trean Per Tapper.
Seniorkommittén genom Bosse Palo, ordförande
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Verksamhetsberättelse Klubbhuskommittén 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luftvärmepump installerad till restaurang.
Restaurering kansli genomförd.
Ombyggnad toaletter och omklädningsrum herr och dam genomförd.
Bygglov sökt avseende ommålning av klubbhusområdets samtliga byggnader,
ombyggnad av kiosk samt rivning av drivingrange. Lovet beviljat.
Ytterdörr till kansliet utbytt.
Plåtinklädnad av sockel vid shop och omklädningsrum utbytt.
Utbyte av skadad fasadpanel samt utvändig ommålning av klubbhus, miljöhage och
omklädningsrum.
Plåtinklädnad av vindskivebeslag klubbhuset genomförd.
Ombyggnad av restaurangkiosk genomförd.
Nya markiser söderfasad klubbhus monterade.
Utbyte av fritös, samt fem kranarmar restaurang.
Invändig ommålning, ombyggnad toaletter samt byte toalettstolar restaurangen.
Byte av golvbeläggning i restaurangen.
Reparation av ventilationsanläggning avseende shop och del av restaurang.
Utbyte möbler restaurang invändigt.
Blomsterarrangemang klubbhusområdet.
Byte av timer till låsanordningarna för omklädningsutrymmen.
Vår och höststädning av klubbhusområdet genomfört.

Kommittén har träffats c:a 10 gånger under verksamhetsåret
Klubbhuskommittén genom Roger Widén, ordförande
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Verksamhetsberättelse Elit- och ungdomskommittén
2016
Under 2016 hade vi ca 55 st ungdomar registrerade som deltagare på träningar i grupper
från golfkul till elit. Antalet ungdomar i träning exkl. golfkul är några färre än förra året, antalet
aktivitetsberättiga tillfällen är också färre.
Under 2016 har vi inte haft något samarbete med Skerike för ungdomsträningar. Vår Pro
Tomas varit delaktig i ungdomsverksamheten under 2016. Vi genomförde ungdomsträningar
med frivilliga ledare och vår Pro. Utvecklingsgruppen har haft extra stöd av Lennart
Lundström som hjälpt till med separat träningar. Tomas har genomfört en golfskola under
året som hade träningar under både våren och hösten. Träningarna har genomförts på olika
nivåer från lek för de yngsta till utbildning av de som vill lära sig mer och fokuserad träning
för de som tävlar och kommit lite längre.
För ungdomarna har vi under 2016 genomfört vår egen juniortour som spelats över 5
omgångar. Vi har också haft ett Skandia cup kval. Hösten avslutades traditionsmässigt med
mörkergolf.
Som underlag till LOK-stödet har vi sammanställt ca 160 aktivitetstillfällen vilket gett drygt
900 deltagartillfällen under 2016, det är 15 % färre deltagartillfällen än för 2015.
Några orsaker till det minskade antalet aktiviteter är att vi haft färre antal ungdomar men
också för få frivilliga ledare som kan avlösa varandra och hålla uppe antalet aktivitetstillfällen.
Det finns även potential att öka antalet aktivitetstillfällen genom mer strukturerad styrning och
uppföljning av de löpande aktiviteterna på banan och vid tävlingar.
VGK har varit representerade i seriespelet för damer i div 1 och herrarna spelade i div 2.
Vid pennan Per Stegberg
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Ekonomi 2016-01-01 – 2016-12-31 (kkr)
RESULTATRÄKNING
Budgeterat resultat för 2016 var 210 kkr. 2016:års slutliga resultatet efter avskrivningar och
finansiella poster uppgår till 268 kkr. Föregående år, 2015 var resultatet var 85 kkr.
Årsavgifterna har ökat med 338 kkr jämfört med 2015, greenfee har minskat med 21 kkr.
Reklam på bana och branschgolf har ökat med 251 kkr. Lönebidragen har tillfälligt i år ökat
med 250 kkr. Sammantaget har intäkterna ökat med 807 kkr.
Utgifterna är 519 kkr högre än 2015 och 263 kkr högre än budgeterat. Avskrivningarna är 1
262 kkr, vilket är 105 kkr högre än föregående år.
Resultaträkning för Västerås GK 2016-01-01 - 2016-12-31 (kkr)
Utfall 2016
Budget 2016
Årsavgifter inkl skåp, städ mm
5 132 759
4 890 000
Greenfee
934 367
1 000 000
Startavgifter tävlingar
469 301
400 000
Arrenden
229 600
260 000
Reklam/branschgolf
1 255 915
1 200 000
Kommunala bidrag
88 456
110 000
Lönebidrag för anställda
909 945
650 000
Övriga intäkter
94 573
342 000
Summa intäkter

9 114 916

8 852 000

Utfall 2015
4 794 454
955 172
324 180
214 377
1 004 937
112 093
659 825
242 486
8 307 524

Utfall 2016
-294 472
-1 065 488
-661 380
-184 305
-295 691
-146 457

Budget 2016
-250 000
-993 000
-518 000
-200 000
-222 000
-235 000

Utfall 2015
-242 142
-934 089
-703 367
-205 571
-234 082
-100 539

-157 374
-81 928
-455 338
-301 739
-49 697
-3 889 891

-274 000
-102 000
-438 000
-296 000
-60 000
-3 732 000

-140 799
-103 548
-386 435
-286 713
-65 679
-3 661 722

Summa kostnader

-7 583 760

-7 320 000

-7 064 686

Avskrivningar
Finansnetto

-1 262 127
-533

-1 322 000
0

-1 157 282
-64

268 496

210 000

85 492

Seriespel/Elit/Ungdom/senior
Lokalkostnader inkl el och vatten
Banan, grus, gödsel, material
Drivmedel
Fordon och maskiner exkl drivmedel
Startavgifter och priser
Reklam och medlemsvård, ext kostn
sponsorpak
Kontorskostnader
Köpta administrativa tjänster
Avg. SGF
Övrigt
Personalkostnader

Resultat
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BALANSRÄKNING
2016 var sista året av en 5-årsplan med reducerad medlemsavgift för att uppnå målet att
medlemmars kapitalinsats får högst vara 7500 kr.
Värdet av anläggningstillgångarna har ökat med 187 kkr genom att investeringarna under
2016 var aningen högre än avskrivningarna.
Totalt uppgick tillgångarna vid årets slut till 20 032 kkr, vilket var 327 kkr högre än ett år
tidigare. Vid årsskiftet hade vi 6 293 kkr på bankkonton och i kassan.
De långfristiga skulderna har ökat med 204 kkr så att de vid årets slut uppgick till 4 726 kkr.
Det egna kapitalet uppgår till 12 296 kkr, vilket är en ökning med 269 kkr.
Balansräkning för Västerås GK 2016-12-31 (kkr)
TILLGÅNGAR
2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Omsättningstillgångar
Bankmedel
Fordringar
Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Klubbhus
Maskinhall
Golfbana
Mark
Summa anläggningstillgångar

6293
453
6746

6170
436
6606

6262
398
6660

2202
1689
1679
3860
3856
13286

1769
1341
1807
4021
3856
13099

1769
1468
1936
4012
3856
13041

SUMMA TILLGÅNGAR

20032

19705

19701

508
835
1504
55
108

123
721
1573
284
454

136
554
1425
263
352

4726

4522

5029

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Förbetalda årsavgifter
Uppsagda medlemslån som utbetalas inom 1 år
Lån från medlemmar som amorteras inom 1 år
Långfristiga skulder
Lån från medlemmar
SUMMA SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

7736

7677

7759

12028
268
12296

11942
85
12027

11440
502
11942

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställd säkerhet, fastighetsinteckning

20032
2000

19705
2000

19701
2000
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INVESTERINGAR
Gjorda investeringar 2016 är 813 kkr för klubbhuset, 303 kkr för bankommittén, 519 kkr för
maskiner och inventarier till banan. Totalt genomfördes investeringar för 1 635 kkr.
Två stora investeringar genomfördes under året; upprustning av restaurangen med
utbyggnad av kiosk på 474 kkr och ommålning av klubbhuset för 143 kkr, där ommålning av
vagnsboden återstår till 2017.
Investeringsförteckning i kr
Klubbhuskommittén
Klubbhus
Renovering kansli
Ombyggnad av toaletter i
omklädningsrum
Nytt golv i restaurangen
Ommålning invändigt i restaurangen
Ommålning utvändigt (ej vagnbod)
Inbyggnad av kiosk (kostnad även
2017)
Möbler i restaurangen
Totalt klubbhus

76 808
119 142
34 625
37 133
143 554
190 531
211 969
813 tkr

Bankommittéen
Bananläggning
Masterplan (slutföras i juni, 2017)
Diverse investeringar bana
Totalt bananläggning

20 676
282 289
303 tkr

Maskiner och inventarier bana
Diverse maskiner
Luftningsmaskin Turf
Totalt maskiner och inventarier bana

396 875
121 875
519 tkr

Total investering

1 635 477

SLUTORD
VGK:s styrelse vill som slutord tacka alla som på olika sätt medverkat i klubbens verksamhet
under det gångna året!
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