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Golfbanan
Klubben har under året haft traditionell verksamhet förlagd på Dagsholm golfbana.
Golfbaneanläggningen drivs och sköts av Dagsholm Golf AB. Utöver själva golfbanan
bekostar och sköter bolaget även bl. a. banans och klubbens hemsida samt all administration
av restaurang och reception.
Bolaget upplåter till Dagsholm Golfklubb att genom ett nyttjanderättsavtal använda
golfbaneanläggningen.
Villkor och rättigheter redovisas i avtal ingånget 2014-02-05.
Möten
Årsmöte hölls i digitalt via Meets 2021-01-31, där val och övriga årsmötesfrågor fastslogs.
Styrelsen har under 2021 haft 6 st. protokollförda styrelsemöten inklusive det konstituerande
mötet som hölls i direkt anslutning till årsmötet.
Lars-Åke Jansson närvarade som klubbens ombud på BDGF ordinarie årsmöte.
Utbildning för verksamhetsledare i styrelsens regi är genomförd gemensamt med SISU på
Bohusgården. Syftet med utbildningen är att förbättra möjligheterna att behålla ungdomar
inom golfen.
Ekonomi
På årsmötet togs beslut om att 2020 års överskott skulle överföras till ny räkning för 2021.
Klubben är helt fri från skulder och lån.
Arvode utgår inte till styrelse eller verksamhetsansvariga.

På årsmötet 2021-01-31 togs beslut om klubbens medlemsavgifter för år 2022. Mötet
beslutade att avgiften skall vara oförändrad dvs. 300 kr för seniorer och 200 kr för juniorer.
Förutom skilda verksamhetsbidrag erhåller klubben sina inkomster huvudsakligen från
fastlagda medlemsavgifter.
Statligt och kommunalt bidrag erhålls för ungdomar upp tom. 20 år. Klubben erhåller även
aktivitetsbidrag för medlemmar från 65 år.
Genom att ett antal medlemmar är med i ”Gräsroten” som handhas av Svenska Spel erhåller
klubben bidrag från Svenska Spel. Bidraget är riktat till ungdomsverksamheten.
Medlemsavgifter utöver den del som är riktade till klubben som inkommit har
vidarebefordrats som spelavgifter till Dagsholm Golf AB.
Avgifter har också betalats till Bohuslän Dals golfförbund samt till Svenska Golfförbundet..
Bankgiro och konto i bank finns i Dalslands sparbank.
Medlemsantal
Dagsholm Golfklubb har vid årets slut 497 medlemmar
En ökning med 44 personer i jämförelse med 2020.
Förvaltning/organisationsomslutning
Klubben är registrerad i Färgelanda kommun.
Föreningen är medlem i Svenska Golfförbundet och tillhör Bohuslän-Dals Golfförbund.
Dagsholm Golfklubb har inga arrendeavtal eller anställda.
Eftersom klubben inte har något kansli eller annan anställd personal så sköts klubbens
administration ideellt av styrelsen och verksamhetsansvariga.
Nyttjanderättsavtal finns med Dagsholm Golf AB

Verksamheter
Förutom den löpande verksamheten inom föreningen har vi inom åtta olika
verksamhetsområden verkat under året.
Verksamhetsansvariga
Herrar
Damer
Tävling
Seriespel
Handicap
Juniorer
Veteraner
Medlem

Bernt-Owe Höglind
Ulrika Malm
Rutger Nilsson
Sören Mannberg
Rolf Jonsson
Svante Skylvik
Agneta Lindström
Eva Källén

Se verksamhetsbeskrivning från respektive verksamhet. (bilaga 1)

Övriga aktiviteter
Även 2021 har till stor del präglats av Corona pandemin. Under senare delen av säsongen
har dock vissa restriktioner lättats på så att vi kunnat återgå till ett mer normalt liv på banan.
Vi har deltagit i en medlemsenkät under 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021som skickats ut
från Golfförbundet till samtliga golfklubbar i Sverige vid 2 olika tillfällen under 2021. Resultat
av enkäten var återigen mycket positivt.
Introduktionskurser och vidareutbildningar har utförts i samarbete med
Pro. Henrik Allén Oltegen.
Under året har klubbens medlemmar hjälpt till med riktade underhållsarbeten på banan och
även ställt upp på en städdag under våren.
Framtid
Föreningen ser framtiden an med positiv optimism. Golfbanan sköts på ett ytterst effektivt
sätt och blir bättre och bättre för varje år som går.
Medlemsantalet har ökat de senaste 7 åren (10-16% per år), under 2021 med en nettoökning
på 44 personer och vi nådde 497 medlemmar 2021, vilket är mycket positivt. Vi behöver
dock alla hjälpas åt att försöka öka antalet medlemmar ytterligare.
Det är viktigt att vi alla känner oss delaktiga i detta arbete och gör vad vi kan för att utveckla
klubben och banan.

Ett hjärtligt tack till alla ledare och medlemmar som ställer upp för vår förening.
Styrelsen för Dagsholm Golfklubb

Bilaga 1. Verksamhetsberättelser per verksamhet

