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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Trummenäs Golfklubb, 835000-7954, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten

   Trummenäs GK 373 51 Ramdala 2021-02-19 

   OMTANKE - KRAFT - KVALITÉ 

   Verksamhetsberättelse 2020 
 Styrelsen & Kommittéer 
 Styrelsen för Trummenäs GK får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
 2020. 
 Styrelsen 
 Styrelsen har utgjorts av: 
 Tom årsmötet den 15/11 
 Mats Johansson, ordförande Mats Fransson, vice ordförande Mats Åhman, kassör 
 Eva Axelsson, sekreterare Christina Svensson, ledamot Åse Hamn, ledamot 
 Stefan Malmström, ledamot 
 Maria Nilsson, suppleant Elisabeth Möller, suppleant 
 From årsmötet den 15/11 
 Mats Johansson, ordförande 
 Maria Nilsson, vice ordförande 
 Mats Åhman, kassör 
 Eva Axelsson, sekreterare Christina Svensson, ledamot Åse Hamn, ledamot 
 Stefan Malmström, ledamot 
 Elisabeth Möller, ledamot 
 Mats Fransson, ledamot 
 I samband med årsmötet i oktober förändrades stadgarna och suppleanter blev ordinarie ledamöter i
 styrelsen. I samband med detta valdes också Maria Nilsson till Vice ordförande. 
 Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under 2020. Merparten av arbetet har handlat om
 ekonomin, personalfrågor samt indelning av projekt inom styrelsen. 

 Inledning 
 Antal medlemmar 2021-01-01 uppgick till 1337 st. 
 Under 2020 fick vi 172 nya medlemmar. Snitt hcp är 25 och vår medelålder har under 2020 sjunkit från
 55 år till 50 år. 
 Covid-19 
 I början på verksamhetsåret spreds en pandemi över världen och hur detta skulle påverka oss var
 svårt att sia om i början. I takt med att läget blev allt mer allvarligt gav Folkhälsomyndigheten och
 Svenska Golfförbundet rekommendationer som gjorde att oron ökade kraftigt. 
 Styrelsen har haft "Strategier Covid-19" som en stående punkt på alla årets möten och första halvåret
 vidtog styrelsen försiktighetsåtgärder genom att avvakta med att anställa ytterligare kompetens på
 banan samt skapade en återhållsam strategi kring inköp. Allt som inte var nödvändigt för stunden
 flyttades fram i tid. 
 Ekonomi 
 Styrelsen kan konstatera att verksamheten visar ett överskott på 584 445 kr vilket är mer än
 budgeterat. Den stora orsaken till det fina resultatet beror på att klubben tagit över driften av
 drivingrangen, ökat antalet medlemmar samt haft en ökning av antalet gäster. Det som är mest
 glädjande är att likviditeten under året förbättrats avsevärt. 
 Vid granskning av inventarielista har vi uppmärksammat poster som inte har det värde de är skrivet till
 och har därför valt att utrangera det från inventarielistan. Detta har sänkt årets resultat men ger oss en
 renare inventarielista. Vi har också sålt ett par maskiner med vinst vilket är upptaget i resultatet för
 2020. 
 Personalen 
 I början på verksamhetsåret började vår nya klubbchef Johan Bjerngren. Johan rekryterades efter en
 öppen process med totalt 19 sökande. 
 Styrelsen inledde arbetet med att utforma en kravprofil som sedan låg som underlag för intervjuer och
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 urval. Efter processen så framstod Johan som den mest meriterade kandidaten vilket ledde styrelsens
 anställningsbeslut. 
 Klubben rekryterade också Emil Larsson med syfte att förstärka bemanningen på banan, Emil började
 i juni. Under hösten 2020 inleddes dessutom rekryteringen av ytterligare personal vilket senare ledde
 till anställningen av Jimmy Frost. 
 Klubben har totalt haft 11 personer anställda under verksamhetsåret 2020. Vi har också haft förmånen
 att ha 12 sommarjobbare via landstinget och kommunen. 
 Banan 
 På grund av Covid-19 och de strategier styrelsen beslutade om var första halvan av året väldigt
 återhållsam. Först från augusti och framåt var beslutet att gör åtgärder som vi har nytta av inför
 kommande säsong. 
 Det betyder att vi har gått över samtliga dammar och hyrt in dykare för att ta bort den frodiga växlighet
 som dem haft. Vi har köpt 20 st karpar som förhoppningsvis ska kunna hålla undan en del av denna
 växtlighet framåt. Vi har dessutom lagat och köpt nya pumpar till fontänerna och syrestenar för att
 skapa ett ännu bättre klimat i dammarna. 
 Vi har också ökat på gödningen på fairway samt vertikalskurit samtliga fairways. Detta med syfte att
 göra spelytan betydligt bättre. 
 Korthålsbanan och greenen på övningsområdet var extremt slitna i början på året och därför stängdes
 dem av under en period. Med extra gödning, mulldress och vatten blev resultatet betydligt bättre. 
 Under året har vi haft hjälp av 5-20 stycken volontärer som träffats på onsdagar. Deras hjälp och
 arbete är ovärderligt för oss. Det finns all anledning att åter tacka för den stora insatsen! 
 Grafisk profil 
 Ett avtal med Compani 56 gjordes i början av år 2020 med syfte att förändra Trummenäs grafiska
 profil. Arbetet har gjorts tillsammans med medlemmarna som har erbjudit att delta i en referensgrupp.
 Resultatet presenterades på höstårsmötet och då fastställdes den nya, modernare grafiska profilen
 och klubbens nya logga. Samarbetet med Compani 56 genomfördes genom ett generöst
 sponsorsavtal, vilket är ett stort värde för klubben eftersom professionellt reklambyråarbete oftast är
 kostsamt. 
 Vision 50/50 
 I samband med SGF´s verksamhetsseminarium som arrangerades i februari 2020 så ansökte
 Trummenäs GK om att få genomgå SGF´s projekt "Vision 50/50". Trummenäs antogs som en av
 klubbarna och arbetet startade i september månad och beräknas vara klart maj 2021. Syftet är att öka
 klubbens kompetens kring inkludering och jämställdhet och utveckla golfklubbens möjligheter att alla
 känner sig välkomna. 
 Shop och reception 
 Under 2020 har ELLBE Golf driftat vår shop och reception. Samarbetet är framgångsrikt vilket inte
 minst kan märkas i de kund- och medlemsundersökningar som vi genomför. Efter utvärderingen under
 hösten fortlöper avtalen gällande reception och shop även under 2021. 
 Restaurangen 
 Under 2020 drevs restaurangen på Trummenäs Golfklubb av Östmans Taverna. Robin Östman och
 Cornelia Nyman är två unga krögare som öppnade sin första restaurang och det var en nervös
 öppning då Covid-19 hade slog till på riktigt i april, precis när öppningen skedde. Konceptet blev dock
 mycket lyckat och det var sannolikt ett av det bästa restaurangår som varit på Trummenäs. 
 Samarbetet tog tyvärr slut i oktober då paret meddelade att dom väntade tillökning och att man då inte
 var beredd att jobba de tider som krävs i restaurangbranschen. 
 Styrelsen inledde därför omgående rekryteringen av nya krögare och kunde senare presentera
 ViNiMat som är ett systerföretag till den välkända krogen Matsmedjan. 

 Trummenäs Padelcenter 
 Lagom till påsk stod bygget av de tre banorna klara och efter en provperiod där banorna spelades in,
 var verksamheten igång lagom till maj månad. Även detta kan vi konstatera som en lyckad satsning då
 det adderat liv och rörelse till Trummenäs GK. 
 Verksamheten har gått bättre än förväntat och TPC har nu förnyat avtalet med Trummenäs. 
 Tävlingskommittén 
 Även tävlingsverksamheten blev hårt drabbad av Covid-19 och tävlingsförbud gällde fram till juli. Det
 gjorde att stora delar av torsdagsgolfen och ett flertal klubbtävlingar inte gick att genomföra. 
 Vi kunde dock glädjande genomföra Trummenäsveckan och samtidigt konstatera att det uppdämda
 tävlingsbehovet gav oss rekordmånga deltagare. 
 Under sensommaren och hösten spelades KHK-Open och Weikels konstrunda. Båda tävlingarna blev
 lyckade och nådde maxantal, vilket gjorde att även detta blev två lyckade tävlingar. Det ekonomiska
 utfallet av tävlingsverksamheten visar en intäkt på 289 tkr vilket är mer än föregående år trots att
 tävlingsverksamheten startade först i juli. Under vintern har fokus legat på att starta igång en kommitté
 med syfte att genomföra och ytterligare utveckla vår tävlingsverksamhet. Vi tackar våra sponsorer, alla
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 frivilliga engagerade tävlingsledare och funktionärer för fina prisbord och professionellt genomförda
 tävlingar. 
 Idrottsverksamhet 
 Under 2020 har Trummenäs GK fortsatt varit en del av Balance Golf och vår Golfutvecklare Björn
 Hansson har varit ansvarig för vår idrottsliga utveckling. Verksamheten har fått anpassas efter
 gällande restriktioner, men har över lag gått att genomföra relativt obehindrat. Vi ser dock en tydlig
 trend i att fler väljer privatlektioner istället för gruppträning. Det ekonomiska utfallet blev något bättre än
 budgeterat och slutade på 420 000 kronor. 
 I vår juniorverksamhet har 58 juniorer deltagit i kontinuerlig träning mellan mars-oktober. Det har totalt
 varit 8 grupper och under sommaren genomfördes vårt populära juniorläger där 22 juniorer deltog. För
 att genomföra vissa träningspass har vi haft hjälp av junioren Selma Rasmussen. 
 Det har varit god tillväxt på nya golfare och under året har vi utbildat 97 personer och av dessa blev 76
 medlemmar i klubben. Vi kommer framåt fortsätta lägga stort fokus på att nya golfare ska trivas på
 Trummenäs GK. 
 Damkommittén 
 Damkommitténs ledamöter: Birgitta Vallin, Ingrid Bengtsson, Anna Olgrim, Marie Johansson. (En
 vakans). 
 Uppdrag: sammankallande B. Vallin, sekr. I. Bengtsson, kassör M. Johansson, övrigt A. Olgrim. 

 Damkommittén har under året haft tre möten. 
 I mars planerades för säsongstart och vårmöte. Inbjudan och planering hann gå ut innan allt fick
 ställas in när Coronapandemin snabbt spred sig över världen och Folkhälsomyndigheten införde
 restriktioner. 
 I slutet av maj arrangerades istället, tillsammans med shopen, två tillfällen av mindre tjejträffar med
 modevisning i restaurangen. 
 Damkommittén deltog och sålde lotter som gav ett litet överskott tack vare sponsring. Ellbe Golf har
 dessutom sponsrat Damgolfen med prisbollar till onsdagarnas lagtävlingar. 
 I augusti kom Damgolfen igång med fyra onsdagstävlingar och vi avslutade med en månadsavslutning
 med scrambletävling över 9 hål. Uppslutningen var glädjande nog högre än tidigare år med över 30
 deltagare varje onsdag och ytterligare ett tiotal på avslutningen. 
 Gunilla Strand arrangerade årets hemliga resa i september. En väldigt lyckad dag även i år som blev
 fullbokad direkt, totalt 32 deltagare. 
 Många av Trummenäs damgolfare deltog flitigt i årets seniortour D-50 plus, (Blekinge Golfförbund)
 som även den kom igång i augusti. När den avslutades i september noterades en fin andraplats för
 laget från Trummenäs GK. 
 Seniorkommittén 
 Seniorkommittén har 2020 bestått av 3 ledamöter Birger Dessing Tävlingsledare Sammankallande 
 Thomas Edén Tävlingsledare 
 Axel Lundqvist Tävlingsledare 
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Intäkter
Årsavgifter, greenfee mm 8 691 608 7 362 929
Arrenden, marknadsintäkter och övriga intäkter 2 34 411 125 422
Särskilda intäkter 101 079 -
Övriga rörelseintäkter 14 500 600 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 8 841 598 8 088 351

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -4 310 588 -3 667 094
Personalkostnader 3 -3 141 512 -3 108 622
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -578 483 -584 652
Övriga rörelsekostnader 4 -91 977 -
Summa rörelsekostnader -8 122 560 -7 360 368

Rörelseresultat 719 038 727 983

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -134 592 -155 343
Summa finansiella poster -134 592 -155 343

Resultat efter finansiella poster 584 446 572 640

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 584 446 572 640

Skatter

Årets resultat 584 446 572 640
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 532 568 12 089 634
Maskiner och andra tekniska anläggningar - 43 122
Inventarier, verktyg och installationer 6 153 466 168 196
Summa materiella anläggningstillgångar 11 686 034 12 300 952

Summa anläggningstillgångar 11 686 034 12 300 952

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 212 676 568 094
Övriga fordringar 18 566 117
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 218 585 232 260
Summa kortfristiga fordringar 449 827 800 471

Kassa och bank
Kassa och bank 929 534 1 195
Summa kassa och bank 929 534 1 195

Summa omsättningstillgångar 1 379 361 801 666

SUMMA TILLGÅNGAR 13 065 395 13 102 618
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Insättningar eller uttag under året 6 270 900 6 270 900
Årets resultat 1 280 366 695 920
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 7 551 266 6 966 820

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit - 416 097
Övriga skulder till kreditinstitut 2 204 530 2 515 895
Skulder medlemmar 121 000 121 000
Övriga skulder -381 820 -481 820
Summa långfristiga skulder 1 943 710 2 571 172

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 381 820 481 820
Leverantörsskulder 359 612 168 160
Skatteskulder 56 410 41 667
Övriga skulder 64 803 52 593
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 707 774 2 820 386
Summa kortfristiga skulder 3 570 419 3 564 626

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 065 395 13 102 618
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
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Not 2  Särskilda intäkter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Intäkter per väsentligt intäktsslag
Avyttring inventarier 101 079
Summa 101 079

Not 3  Personal

Personal
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Medelantalet anställda 10 9
Summa 10 9

Not 4  Övriga rörelsekostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Avyttring inventarier 91 977
Summa 91 977

Not 5  Anläggningstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 20 416 173 20 163 635
-Nyanskaffningar 30 176 252 538
-Avyttringar och utrangeringar -118 017

20 328 332 20 416 173
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -8 326 539 -7 824 987
-Avyttringar och utrangeringar 26 040
-Årets avskrivning enligt plan -506 582 -501 552

-8 807 081 -8 326 539
Redovisat värde vid årets slut 11 521 251 12 089 634

Not 6  Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 176 916 1 181 416
-Nyanskaffningar 56 587
-Avyttringar och utrangeringar -40 026 -4 500
Vid årets slut 1 193 477 1 176 916

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -968 898 -886 998
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 8 805
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -79 918 -78 900
Vid årets slut -1 040 011 -965 898

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut 153 466 211 018
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Johan Bjerngren


