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Höstårsmöte den 8 november 2022 
  

Dagordning 
1. Årsmötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.  

4. Fastställande av föredragningslista.  

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

protokollet. 

7. Information om det gångna året och utdelning av stipendium 

8. Fastställande av verksamhetsplan, medlems- och spelavgifter samt budget för det 

kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 

9. Val av 

- Ordförande för en tid av ett år.  

- Två ledamöter för en tid av två år  

- En ersättare till styrelsen för en tid av två år 

- Auktoriserad revisor och revisor jämte en ersättare för en tid av ett år. 

- Två ordinarie ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilken en skall utses till 

ordförande.  

- Ombud till GDF-möte. 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

- Stadgeändring 

- Motioner 

11. Årsmötet avslutas. 

12. Öppet för frågor. 
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Enköpings Golfklubb 

Verksamhetsplan 2023 

Värdegrund 

Enköpings Golfklubb ska vara en välskött klubb med ordnad ekonomi, aktiva medlemmar och 
ha en fin bana. Alla medlemmar och gäster ska få ett trevligt bemötande och känna sig 
välkomna. Vi arbetar mot gemensamma mål och fäster stor vikt vid klubbkänsla och 
delaktighet. Vi ställer krav på rent spel, i allt från spelet på banan, hur vi bemöter människor 
och till hur vi driver klubbens verksamhet. Alla, oavsett ålder, ska ha möjlighet att träna och 
spela golf efter sina egna förutsättningar. En öppen attityd och bra dialog, som bygger på 
respekt, med och mellan styrelsen, medlemmar, näringsliv, kommunen, grannar m fl.  

Golfklubbens verksamhet ska präglas av kompetens, kvalité och passion i organisation, 
kommunikation och genomförande. Klubbens vision ska vara att ha: 

 Verksamhet som ger möjlighet för spelare i alla åldrar att spela och träna golf.  

 Ordnad ekonomi och organisation. 

  Bra samarbete med våra entreprenörer. 

  En välskött bana.  Bra samarbete mellan kommittéerna. 

  En öppen attityd och bra dialog med och mellan medlemmar, näringsliv, kommunen, 
grannar m.fl.  

  En stor aktivitet på sociala medier. Instagramkonto #enkopingsgolfklubb  

 

Verksamhet 

 
Den stora ökningen inom golfsporten som vi fick uppleva under pandemiåren har avstannat 
och istället ser vi vikande medlemsantal och färre spelade ronder. Det är inte unikt för 
vår klubb utan något som hela golfsverige känner av. För oss innebär det att vi är tillbaka på 
liknande nivåer som innan pandemin. Vi har i dagsläget ca 1100 fullvärdiga medlemmar och 
med övriga medlemskategorier är vi ca 1400 medlemmar, vilket är ca 250 färre än föregående 
år. 

 
Det är svårt att göra en bedömning hur 2023 kommer att se ut men vår ambition är att 
bibehålla nuvarande medlemsnivåer och arbeta för att locka nya golfare till oss. Vårt fokus 
kommer att ligga på att förbättra kvaliteten på de greener som är i dåligt skick och vi kommer 
att börja med att anlägga en ny green på hål 11 under höst/vinter i år då nuvarande green är 
hårt ansatt av granrötter. 
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Vi har ännu inte fått slutrapporten på de medlems och gästundersökningar som genomförts 
under året men av de svar som vi kan se så här långt är det tydligt att vi har låga betyg på 
greenkvaliteten så det är självklart vårt huvudfokus framåt. Höga betyg får service och 
bemötande i reception/shop, kvaliteten på träningar och maten i restaurangen. 
 
Styrelsen som arbetar helt ideellt ser ett behov av att anställa en klubbchef/koordinator på ca 
50% vilket beskrivs i en separat punkt i dokumentet. 

 

Klubbchef 

Styrelsen har som ambition att anställa en klubbchef/koordinator på ca 50% under 
förutsättning att det ryms i budgeten. Vi ser ett stort behov av att arbeta mer målinriktat med 
att utveckla verksamheten både på kort och lång sikt enligt följande arbetsbeskrivning. 

Arbetar på uppdrag av styrelsen och rapporterar till styrelseordförande. Adjungerad i 
styrelsen. 

Verka för att bästa möjliga service skapas åt medlemmar, sponsorer och gäster, att ordning 
och trivsel upprätthålls och att god etikett iakttas inom klubben 

Ta initiativ till och utarbeta förslag till åtgärder för att förbättra klubbens ekonomi, 
serviceutbud och konkurrensförmåga 

Fakturahantering/Ekonomi 

Koordinera arbetet med våra entreprenörer, bana, shop/reception och restaurang 

Kommunikationsansvarig internt/externt 

Avtalsskrivning och förhandling med leverantörer och våra entreprenörer 

Kontakt med myndigheter, bank, kommun Svenska Golfförbundet, Upplands Golfförbund 
och övriga intressenter 

Arbeta tillsammans med marknadsgruppen med syfte att stärka varumärket och skapa nya 
intäkter 

Styrelsen yrkar bordläggning av ärendet. 

 

 

 

 

 



4 
 

Madelene Sagström Award 

Styrelsen har beslutat att 2022 överlämna Madelene Sagström Award till Juiorkommittén 

 

 

Spel och medlemsavgifter 

Då kostnadsläget i samhället ökar markant och det påverkar naturligtvis även oss ser vi det 
nödvändigt att höja årsavgifterna med 10%  Golf förbundet spår kostnadsökningar på 10-20% 
för golfklubbarna under nästa år. Styrelsen önskar att årsmötet bifaller detta. 
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Ekonomi 

Förslag till budget 2023 med en prognos för 2022.  

Prognosen för 2022 visar på lägre intäkter. Medlemsantalet har minskat, som för många andra 
golfklubbar i landet. Det visar sig i lägre spelavgifter samt även lägre greenfeeintäkter och 
intäkter från rangen. Detta tillsammans med ökade kostnader för främst poster som el, diesel 
och räntekostnader gör att prognosen för 2022 är betydligt sämre än budgeterat. För att klara 
de ökade kostnaderna föreslås en avgiftshöjning på 10 procent, vilket har lags in i förslag till 
budget för 2023. Det finns en stor osäkerhet gällande utvecklingen av inflation, el- och 
dieselpriser och räntekostnader varför en revidering av budget och avgifter kan behöva ske.  

 

 

 

 

Intäkter
Enköpings Golf 

AB
Enköpings 
golfklubb Totalt

Enköpings Golf 
AB

Enköpings 
golfklubb Totalt

Enköpings Golf 
AB

Enköpings 
golfklubb Totalt

Medlems-, spel- och skåpavgifter 4 035 1 650 5 685 3 835 1 650 5 485 4 335 1 650 5 985

Stugpaket, husvagn och husbilar 140 140 140 140 140 140

Rangeintäkter 600 600 500 500 600 600

Greenfee, uthyrning bilar 1 190 1 190 950 950 1 050 1 050

Anmälningsavgifter tävlingar 300 300 300 300 300 300

Reklam, företagsgolf, markn.aktivitet 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Övriga intäkter 160 40 200 550 40 590 486 40 526

Arrende/Hyresintäkter 980 980 990 990 1 090 1 090

SUMMA INTÄKTER 7 325 2 970 10 295 7 175 2 980 10 155 7 811 3 080 10 891

Kostnader
Enköpings Golf 

AB
Enköpings 
golfklubb Totalt

Enköpings Golf 
AB

Enköpings 
golfklubb Totalt

Enköpings Golf 
AB

Enköpings 
golfklubb Totalt

Arrende banan 540 540 540 540 540 540

Kostnader tävlingar 132 132 140 140 150 150

Entreprenad reception/träning 1 190 1 190 1 140 1 140 1 040 1 040

Avgift SGF o UGF 350 350 300 300 300 300

Fastighets- o förbrukningskostnader 200 876 1 076 110 1 244 1 354 110 1 244 1 354

Administrativa kostnader inkl GIT 557 126 683 812 169 981 464 137 601

Ekonomitjänster och revision 170 100 270 170 100 270 170 100 270

Bankostnader inkl entreprenad 4 190 4 190 4 619 4 619 4 746 4 746

Löne- o utbildningskostnader 380 10 390 380 0 380 190 0 190

Avskrivningar 178 426 604 202 348 549 222 447 670

Finansiella kostnader 10 40 50 10 75 85 15 100 115

SUMMA KOSTNADER 7 415 2 060 9 475 7 982 2 375 10 357 7 497 2 478 9 975

ÅRETS RESULTAT -90 910 820 -807 605 -202 314 602 916

Förslag budget 2023, med prognos för 2022

Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023

Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023
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Kommittéernas verksamhetsplaner 

 

Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén har för 2023 planerat följande verksamhet.  
 
Tävlingskommittén ska samordna all tävlingsverksamhet inom Enköpings golfklubb samt 
vara ansvarig för tävlingsbestämmelser och lokala regler. Detta innebär att det är 
Tävlingskommittén som administrera anmälan anmälningar m.m. till seriespel och UGF-
matchspel. Under 2023 kommer vi att kraftsamla på att genomföra översyn av lokala regler 
samt tävlingsbestämmelser och beslutat om banmarkeringar.  
Vi ska med hjälp från Upplands golfdistrikt (UGF) tillse att alla funktionärer som hjälper till 
vid tävlingsverksamhet inom Enköpings GK har adekvat utbildning. Delta i de 
sammankomster som genomförs på distriktsnivå och som berör tävlingsverksamheten eller 
regler. 
I samverkan med berörda kommittéer planera tävlingsverksamheten för 2023.  
Mälaren Classic i samverkan med Uppsala golf och Orresta kommer att genomföras i slutet av 
juli.  
I samverkan med styrelsen utarbeta budget utifrån denna verksamhetsplan för kommande 
säsong och efter genomförd tävlingssäsong utvärdera verksamheten. 
För att kunna lösa uppgiften behövs rekryteras fler funktionärer till tävlingskommittén.  

 

Marknadsgruppen 

Marknadsgruppen består av 7 aktiva ledamöter som dels arbetar med att kontakta nya och 
gamla samarbetspartners vilka är väldigt betydelsefulla för vår Golfklubb, dels arbetar med att 
uppdatera, tillverka och förnya det stora skyltbestånd vi har. Reklamintäkter är en av de 
”bärande pelarna” i vår intäktsbudget.  

Vår ”Plocklista” har utfallit väldigt väl vilket även avspeglas i resultatet för 2022.  

I likhet med tidigare år kommer vi även under 2023 att genomföra ett antal aktiviteter för våra 
partners och under kommande år ska Stora Företagardagen åter se dagens ljus men kanske i 
en ny skepnad. 

Vi arbetar hela tiden med att hitta nya markandsföringsytor och löpande se till att våra 
sponsorers skyltar är rena och fräscha. Vårt mål 2023 (i likhet med 2022) är att öka både 
antalet sponsorer, öka intäkterna samt att se till att nettot till klubben ökar, samt att våra 

samarbetspartners känner sig välkomna och att de får valuta för sina investerade pengar. 
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Bankommittén 

Fokusområden 2023 är att färdigställa nya greenen på hål 11 och att arbeta vidare med de 
greener som varit problemområden i år. Vi har även påbörjat ett arbete med greenen på hål 12 
där greenytan utökas mot dammen där det varit dräneringsproblem. Vidare kommer arbetet 
med kullar på hål 5 att fortsätta och så småningom kommer de att gräs beläggas och träd 
planteras för att ytterligare skärma av banan mot framtida bebyggelse. 

 

Damkommittén 

Under 2023 planerar Damkommittén att genomföra 6 st tävlingar för klubben damer. 

Utöver det kommer vi bjuda in till vår uppskattade Hemliga Resa, Eclectic samt ev. ta upp 
den gamla klassikern Matchspel. 

Vi kommer också erbjuda 10st damer att åka till Uppsala GK och delta i matchspel mot dom. 

I samband med någon/några av våra tävlingar ska vi försöka ordna en gemensam middag med 
prisutdelning. 

Vi ska jobba på att få in fler nya golfare till våra tävlingar. 

Damkommittén består av: 

Eva-Lena Kaneberg Ordf.        Christina Möller Sekr. 

Ioanna Wallén Iconomidou, Ulrika Thakén, Christina Lindeborg, Anna Hedlin, Annette 
Eriksson och Emma Wiik 

 

Juniorkommittén 

De nuvarande kommittémedlemmarna har valt att inte kvarstå i kommittén, vilket innebar att 
vi i dagsläget inte har några medlemmar. Styrelsen jobbar med detta och hoppas ha nya 
kommittémedlemmar till våren. 

 

Seniorkommittén 

Ordförande Jan Jonsson  

Ledamöter Gunnar Tallnäs, Sonja Jonsson, Conny Johansson, Ragni Kaiheden  

 

Mål 

Vidmakthålla och utveckla seniorgolfen i klubben. Golf är friskvård och gör att klubben kan 
behålla sina medlemmar i många år.  
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Aktiviteter 2023  

UGF Delta i distriktets seriespel med lag i klasserna D60, D70, D75, H60, H70, H75 samt 
H80. Uppmuntra till deltagande i distriktets OM-tävlingar samt DM. Administrera de 
seriespel och OM-tävlingar som UGF tilldelar klubben.  

Seniorgolfen  

Genomföra 16 singeltävlingar samt två scramble – alla med shotgunstart. I singeltävlingarna 
ingår även kamp om Troedssons vandringspris samt Majkens pokal. Anordna KM för seniorer 
i klasserna D60, D70, D75, H60, H70, H75 och H80. 

 

 

Styrelsen för Enköpings Golfklubb 

 

Mats Wallén Rickard Pettersson  Christina Möller 

 

Ulf Johansson Andreas Brandt  Helena Bengtson Wackt 

 

Paula Hautala Henrik Sandberg  Emma Wiik 
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Motion till Enköping golfklubbs höstårsmöte 8 november 2022 

 
Möjlighet att starta en runda på hål 10. 
 

Bakgrund 
Idag kan en spelare enbart starta en runda på hål 1 efter kl.0700. Flera spelare väljer att ”kliva 
av” efter 9-hål vilket medför att det ofta är tomt vid 10:e tee. 

Syfte 
Skulle möjligheten finnas att även kunna starta på hål 10, kan belastningen på banan bli mer 
jämnare. Dessutom skulle spelupplevelsen öka då mer variation kan inbringas. 

Förslag till förändring 
Lämnar 2st förslag som försök med efterföljande utvärdering under en tidsbegränsad period. 

Alternativ 1: 
Innehåller 3st olika bokningsalternativ. 

1. 9-hål med start på hål 1 
2. 9-hål med start på hål 10 
3. 18-hål med start på hål 1 

Alternativ 2: 
Varannan vecka startas en bokad runda på hål 1 respektive hål 10. 
 

Dag som ovan 

Anders Johansson Mikael Holmgren  
076-018 40 96 
tummen61@gmail.com 
 

Daniel Melin  Daniel Harlin 

 

Styrelsens svar: 

Detta är en av flera liknande motioner som inkommit till styrelsen. Det som hindrar oss från 
att vända på startordningen och starta från hål 10 på morgonen är vårt klippschema då vi är 
ålagda av kommunen att visa hänsyn till våra boendegrannar runt banan vilket betyder att vi 
måste vara på hål 14 så sent som möjligt och för att inte störa spelare på banan är detta i 
nuläget det bästa alternativet vi kan göra. 

 

Motionen avslås 
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Till Styrelsen för Enköpings golfklubb 

Motion till höstårsmötet den 8 november 2022  

Bakgrund 

I ert informationsbrev av den 4 oktober 2021 skriver ni att det kommer att 
byggas bostäder på marken till vänster om hål 5 och att vi därför kommer 
anlägga kullar längs vänstersidan samt att arbetet med att lägga ut och forma 
kullarna utförs inom ramen för befintlig banentreprenad! 

Yrkanden 

Jag yrkar nu på att många med mig på årsmötet ska få ytterligare information 
samt svar på nedanstående frågor om hanteringen av denna stora åtgärd! 

Jag yrkar även på att åtgärder och investeringar av den här storleken bör 
beslutas av medlemmarna på ett årsmöte efter att erforderliga 
kostnadsberäkningar och budgetprioriteringar mm redovisats. 

Fråga 1: Varför så brådskande? Kommunen kommer inte att bygga bostäder på 
aktuellt område inom de närmaste åren, det finns ännu inte ens en beslutad 
detaljplan. 

Det innebär att utformningen av området närmast vårt arrendeområde 
kommer att diskuteras och planläggas långt senare. 

Fråga 2: Hur ser avtalet ut som skrivits med kommunen om att anlägga och 
återställa den tillfälliga transportvägen samt att tillfälligt nyttja kommunal mark 
för masshantering i samband med anläggande av vall? 

Fråga 3: Vallen som nu är anlagd ligger ca 10 meter in på kommunens mark. 
Hur ser skötsel och arrendeavtalet ut för denna mark? 

Fråga 4: Vad innebär det att arbetet utförts inom befintlig banentreprenad 
samt hur ser klubbens arrende, kostnads och intäktskalkyl ut för denna åtgärd? 

Golfhälsningar 

Ingvar Magnusson 
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Styrelsens svar 

 

Fråga 1 

När vi började föra en dialog med samhällsbyggnadsförvaltingen på Enköpings Kommun 
2020 för att undvika att vi skulle hamna i samma situation som på hål 14. I dialogen fick vi 
besked att byggplanerna för området låg ca 2 år framåt i tiden. Det är möjligt att det nu är 
senarelagt men då vårt arbete är beroende av när vi kan få massor levererade och det är ett tids 
och resurskrävande arbete valde vi att påbörja arbetet i år. Vi anser också att det är en 
utveckling av golfbanan oavsett byggstart på intilliggande mark. 

 

Fråga 2 

Skriftligt avtal är upprättat med Enköpings Kommun den 23 februari 2021 avseende 
provisorisk väg och återställande när arbetet är klart. 

 

Fråga 3 

Ritning över kullarnas placering är genomgången och levererad till Enköpings Kommun där 
vi anlägger våra kullar mot redan befintlig vall. 

Kullarna kommer att gräsbeläggas både åt golfbanan och angränsande mark där vi ansvarar 
för skötsel och klippning. 

 

Fråga 4 

Arbetet utförs av vår banpersonal med egna maskiner och ingår i redan avtalad 
banentreprenad. Vi har heller ingen kostnad för de massor som vi tar emot. Således ingen 
negativ ekonomisk påverkan för golfklubben. Arrendeavtalet är oförändrat. 
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Till Styrelsen för Enköpings golfklubb 

Motion till höstårsmötet den 8 november 2022 

  
Jag Ingvar Magnusson, Pelle Mossvik samt Bosse Ceder lämnade in en motion 
till höstårsmötet 2018. Den kom tyvärr in lite för sent och behandlades först på 
höstårsmötet 2019! 

Se tre bilagda tidigare dokument vad gäller bakgrund till motionen, själva 
motionen samt vårt yrkande av 2019-11-25. 
  
Beslutet på årsmötet 2019 blev att, citat:  §11 Motion 3-Trädplan: Styrelsen 
tillstyrker yrkandet om att till vår årsmötet (2020!) lägga fram en långsiktig 
plan på hur den golfbanedel som inte utgör själva spelområdet ska 
underhållas och förädlas enligt motionen! 

  
Yrkande   
Vi yrkar nu på att årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att snarast 
och senast till årsskiftet återkoppla och redovisa resultatet av arbetet 
med den långsiktiga träd- och skötselplanen i enlighet med 
höstårsmötets beslut av 2019-11-25 (se ovan)! 

  
Golfhälsningar från  
Ingvar Magnusson och Pelle Mossvik 
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Motion till Enköpings Golfklubbs Höstårsmöte den 27 november 2018
  
  
Bakgrund 
 
Många av björkarna på vår bana mår idag väldigt dåligt och en planerad successiv 
föryngring bör ske! 
På års- och informationsmöten har undertecknande “motionärer” framfört 
önskemål om behovet av att klubben bör utarbeta en trädplan för att långsiktigt 
kunna behålla vår parkbanas karaktär med vackra björkar som skapar en fin natur 
och skönhetsupplevelse. 
  
 Ingvar Magnusson är ledamot av kommunens Tekniska nämnd med bland annat 
ansvar för alla våra parker. 
Vid samtal under ett tidigare möte mellan honom och kommunens relativt 
nyanställda stadsträdgårdsmästare Mona Bergius visade det sig att hon av tidsskäl 
ännu inte besökt “Enköpings största och finaste park” som Ingvar brukar kalla vår 
fina golfbana! 
(Ursäkta Drömparken) 
  
Ingvar föreslog då att de skulle träffas en dag under försommaren, promenera 
runt och titta på banans karaktär och potential samt även passa på att titta på den 
bostadsproduktion som sker intill banans hål 5, 6 och 14. 
  
Efter att Ingvar fått ett datum för träffen med stadsträdgårdsmästaren kontaktade 
han ansvarig för den så kallade “torsdagsgruppen” dvs Pelle Mossvik och frågade 
ifall han kunde tänka sig att vara med. 
Pelle tackade ja direkt och föreslog att även Bosse Ceder kunde få följa med samt 
att det vore lämpligt att även någon representant ifrån styrelsen var med! 
Pelle kontaktade då både Bosse Ceder och Anders Pettersson, vilka båda tackade 
ja. 
 
 Samtliga träffades den 16: juli mellan 14 och 16.30. Anders fixade två bilar och vi 
gjorde en rundtur till ett antal hål. 
 Vi ställde många frågor till Mona som svarade intresserat och engagerat. 
I diskussionen vid fikat efteråt summerade vi våra intryck samt noterade en del 
råd som Mona gett. Bosse tog på sig att skriva minnesanteckningar, vilka bifogas 
till motionen. 
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Motion  
Vi tre önskar med denna motion dels få reda på hur styrelsen har ställt sig till vårt 
initiativ och våra minnesanteckningar som tidigare redovisats till styrelsen av 
Anders Petterson 
dels fråga hur vi tillsammans i klubben kan planera och budgetera för en långsiktig 
skötsel- och trädplan som gör att vi, våra barn och barnbarn samt alla gäster i 
framtiden ska kunna njuta av banans skönhet precis som vi gjort under alla år? 
 
Bästa golfhälsningar 
 
Enköping 181104 
 
Ingvar Magnusson Pelle Mossvik Bosse Ceder 
 

 

Minnesanteckningar ifrån möte med Stadsträdgårdsmästaren 
angående skötsel av träd mm på golfbanan. 180716 14-1630 
Deltagare Ingvar Magnusson, Anders Pettersson, Pelle Mossvik, Bosse Ceder och 
Stadsträdgårdsmästare Mona Bergius. 

 

Gräsklipp 
Upplägg mot levande träd skadar trädet och leder på sikt till röta och träddöd. Lägg i stället klippet i 
en ring runt trädet utan att klippet kommer i kontakt med trädets bark eller ovanjordsrötter så 
kommer det i stället att gynna trädets tillväxt! 

Rotskott från ”döende” björkar 
Är det rotskott kommer de inte att ha styrka att klara av att växa till fullvärdiga träd. Är det däremot 
ett frö som har etablerat sig intill så finns chansen om det nuvarande trädet fälls och helst 
stubbfräses ner till någon/några dm under markytan. 

Föryngring genom plantering 
Köpta större plantor bör ges en ca 1,5 m vid grop, tillräckligt djup för att få ned torrklumpen. Gropen 
fylls ut med planteringsjord. Träden förses med ”bevattningsplastpåsar” av den typ kommunen 
använder och som fylls på minst en gång/v under år ett och en gång/2 v under år två. 

Gör gärna försök med egna uppgrävda småbjörkar som behandlas på motsvarande sätt. Så kan även 
förfaras  med små tallplantor. 

Undersök möjlighet att låna/hyra specialaggregat för grävning/plantering av större träd från Orresta 
Gk! 

Alarna vid 14:s dammkant 
Självetableringen är tacksam och bör tillvaratas! 

Ta beslut om att utveckla några av buskarna till större träd och behåll albuskarna däremellan. 
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Att utveckla till större träd kräver att man tar bort kringväxande smärre stammar och sedan årligen 
stamkvistar ett/två lager av grenar. 

Överväg att plantera alar även hitom de två björkarna eller plantera ytterligare björk där. Marken där 
borde vara tillräckligt torr för att björk ska trivas. 

Dammarna 
Vegetationskransen runt dammarna bör bibehållas. Den bidrar dels till rening av vattnet och även till 
skydd för vattenfåglar mm.  

En fortsatt diskussion om våra dammar. En ”vattenpark”, luftningsåtgärder mm bör tas med 
kommunens va-chef Danielle Littlewood och Länsstyrelsen. De lär både ha kompetens kring 
utveckling av våra dammar till vattenpark och sitta med möjligheter att bevilja medel för 
förverkligande! 

Sparbankens ek på hål 7 
Eken behöver hjälp för att växa på höjden. Toppskotten motverkar varandra som den nu ser ut. 

Ta professionell hjälp för att trimma den. 

Bör göras i höst!! 

Sorkhål på 8:an 
Möjligen kan vi göra livet surt för sorkarna genom att prova att fylla upp ett lager med grus 4/8 i 
sorkområdena och antingen markera dem som ”mua” eller prova att täcka med jord och så gräs. 
Dock aktsamhet med att fylla upp jord runt trädstammarna. 

Skötsel av ”högruff” 
Ska vi utnyttja den högruff vi har på övningsfältet optimalt (och förhindra att tistlarna tar över helt) 
bör den slås varje år och klippet tas bort. Slå år 1 i juni och år 2 i augusti för att få en varierad flora. 
Då gynnar vi också humlor, bin och fjärilar. 

Överväg möjligheten att skapa ”minihögruffar” på banan som sköts på motsvarande sätt. Även en 
hög ruffyta på 50m2 är guld värd för flora och fauna! 

Kolla möjligheten att sätta ut bikupor i högruffområdena med biodlarföreningen. Information om vad 
vi för biologisk mångfald bör också spridas bland medlemmar och t ex med skyltar vid/i dessa 
områden. 

Rosbuskarna vid infarten 
Området mellan stenpelarna och närmaste rönn bör rensas från rosor så att entren till klubben blir 
tydlig.  
 

Masterplan för återplantering av ”nyckelträd” på banan 
Gör under tidig höst en plan för vilka nyckelträd vi vill ha för att banan skall behålla den karaktär vi 
vill ha av parkbana med träden som en viktig del av skönhetsupplevelse och som spelstrategiska 
hinder 

Förankra planen i styrelsen och påbörja arbetet under hösten med att plantera 5-6 nya träd för att 
öka kunskapen och visa att vi har påbörjat ”bevarandet av banan så som vi vill att den ska se ut. 
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Vi vet redan att björkridåerna i dag utgör en viktig del av upplevelsen både för våra egna medlemmar 
och för de greenfeegäster vi har. Vi har rykte om oss att vara en välskött parkbana med vackra 
björkridåer och det ryktet ska vi slå vakt om 

Vi bör också ta tillvara och utveckla vår bana som en viktig del i att behålla och öka den biologiska 
mångfalden i vårt område – och också gärna lyfta fram detta i vår marknadsföring mot bland annat 
kommunen och länsstyrelsen. 

Vid pennan / Bosse 

 

Enköpings Golfklubb 

Årsmöte 191125 

 

Yrkande ifrån Bo Ceder och Ingvar Magnusson 

 

Vi yrkar på att årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att 
under 2020 upprätta en långsiktig plan för hur den 
golfbanedel som inte utgör själva spelområdet ska 
underhållas och förädlas enligt de intentioner vår motion 
beskriver! 
 

 

Styrelsens svar 

Trädplan för Enköpings golfklubb 
 

Allmänt 
Enköpings golfklubb är en parkbana med i huvudsak träd bestående av björk och tall. Träden 
har med tiden blivit väldigt stora samt att markbeskaffenheten är sådan att den inte bär stora 
tunga träd. Detta får till följd att det uppstår ojämnheter i terrängen. Detta innebär också att 
det försvårar klippning i terrängen mellan hålen utan att skada ytligt liggande rötter 
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Åtgärdsplan de närmaste fyra åren 
Alla åtgärder ska göra utifrån att behålla parkkaraktären på banan och i den takt som 
ekonomin tillåter. 

På kullarna längs med hål fem ska det planteras träd på toppen för att ytterliga utgöra skydd 
mot kommande bebyggelse. 

Utrymmen mellan hål tre, fyra och fem är planeringen att avverka flertalet träd. Därefter så 
fylls ytan upp med massor. Återplantering av nya träd på de nyanlagda kullarna sker därefter. 

Då våra greener är av äldre typ och behöver ljusinsläpp så ska gallring ske för att släppa in 
ljus och luft på greenområdena. För att behålla parkkaraktären ska nyplantering ske i viss 
utsträckning. 

Vegetationen runt dammarna ska bibehållas. Den bidrar dels till rening av vattnet, dels till 
skydd för vattenfåglar mm. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt problemet med granbarkborrar i de fåtal granar som 
finns. 

Utrymmet längs hål 8 höger sida ska träden avverkas samt fyllas upp med massor. På ytan ska 
det sedan sås gräs. 
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Valberedningens förslag till styrelse och andra uppdrag vid höstårsmöte med  
Enköpings Golfklubb 8 november 2022      

          
Styrelse          

          
Ordförande Rickard Pettersson nyval 1 år      
Ledamot Ulf Johansson omval 2 år       
Ledamot Mats Wallén nyval 2 år       
Ledamot Petter Eriksson nyval 2 år       
Ledamot Christina Möller vald till 2023      
Ledamot Helena Bengtsson Wackt vald till 2023      
Ledamot Paula Hautala vald till 2023       
Ersättare Emma Wiik vald till 2023       

          
På egen begäran har Andreas Brandt och Henrik Sandberg lämnat styrelsen   

          
Revisorer         

          
Camilla Walgeborg Auktoriserad revisor Waca Revision omval 1 år    
Magnus Hurulund Revisor omval 1 år       
Matts Sundell Revisorsersättare omval 1 år      

          
Valberedning         

          
Valberedning under 2021-22 har varit Carina Berntsson ordförande, Petter Eriksson  
och Arne Wåhlstedt        
Carina Berntsson Ordförande och Arne Wåhlstedt ställer upp till omval 1 år om årsmötet 
så önskar         

          
Ombud till Upplands Golfförbunds årsmöte      

          
Rickard Pettersson, ersättare Ulf Johansson      

          
 

 


