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VERKSAMHETSPLAN FÖR KUNGÄLV-KODE GK 2020 
 
Sammanfattning 
Verksamheten under 2019 har varit i en positiv fas i samarbete med Solberga 
Golf & Konferens. En beredvillighet bland medlemmar att bidra med 
engagemang i styrelse/kommittéer är ett resultat av bättre samarbete klubb 
och driftsbolag. 
Golfbanan har under säsongen varit i det närmaste perfekt. Vilket 
uppmärksammats av många i regionen och betytt ökat gästspelande på banan 
och ett positivt inflöda av nya medlemmar, framförallt flexmedlemmar. 
Konkurrensen om golfarna är knivskarp och med ökade kostnader/svårigheter 
för boende på fel sida Tingstadstunneln skärps konkurrensen om golfarna i 
Kungälv/Stenungsund och på Tjörn/Orust.  
Under 2019 har bolaget satsat på nybörjarkurser och prova-på-medlemsskap 
vilket har lett till flera nya golfare.  
 
Vision 
Kungälv Kode GK ska vara en inkluderande golfklubb som passar golfare i alla 
åldrar, låg- och höghandicapare, erfarna golfare så väl som nybörjare. 
 
Värdegrund 
Tre nyckelord som utgör grunden för klubben 

• Golf 

• Gemenskap 

• Glädje 
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Styrelsens prioritering inför 2020 kommer att vara  
 
Fokus på medlemmarna 
Rekrytering av nya medlemmar/golfare i kombination med skapande av 
mervärden för befintliga medlemmar är högsta prioritet. Medlemskommittén 
som varit vilande under en period kommer att startas upp igen, med fokus på 
generella medlemsfrågor.   
 
Ungdomsverksamheten  
Ungdomsverksamheten har under 2019 fortgått och utvecklats, och kommer 
att prioriteras även under 2020. Antalet aktiva ungdomsmedlemmar inkl. 
knattar/juniorer i måndagsklubben och på fokustimman är ca 25. 
Även icke-golfande föräldrar har kunnat knytas till klubben som en följd av 
barnens intresse. För 2020 kommer detta arbete att fortsätta och intensifieras.  
 
För att utveckla ungdomsverksamheten behövs fler engagerade vuxna och ett 
närmre samarbete med klubbens pro. Fler föräldrar har visat intresse att 
engagera sig inför 2020, vilket vi är tacksamma för.   
 
Information 
Informationsflödet till medlemmarna är nu på en bra nivå i en kombination av 
inlägg på hemsida/Facebook och direktinformation via nyhets- och 
informationsmail. Facebookgrupper har formerats av några av kommittéerna 
för snabb kommunikation av nyheter. 

 
1. Fortsatt profilering som en anläggning ”Kungälv-Kode Golfklubb” 
2. Direktinformation till alla medlemmar med mail-adress registrerad på sin 

profil på ”Min Golf” i form av ”Klubbinformationsbrev” via GIT. 
3. Aktuell info kommer att finnas på KKGK:s Hemsida 

 
Golfbanan 
Även i år har vi under hela säsongen kunnat njuta av en golfbana i toppklass. 
Mikael och hans ”crew” har gjort ett fantastiskt jobb.  

 
1. Enl. upprättad prioriteringslista utföra de 

förändrings/förbättringsarbeten som ekonomin tillåter, med fokus på 
Tees och bunkrar 

2. Utöka Finliret från denna säsong.  
3. Ta fram förutsättningarna för förlängning av driving range.  
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Säkerhet 
Säkerheten är ett ständigt återkommande tema. Vi har några kritiska 
riskområden med tydliga anvisningar, som tyvärr negligeras alltför ofta. 
Rapportering av denna oaktsamhet bör göras omgående till styrelsen för 
åtgärd. Översyn har gjorts för bedömning hur vissa av dessa riskområden skall 
kunna göras säkrare.  
 

1. Kontinuerlig översyn av säkerhetsrisker vid mötande hål. 
2. Alla påpekande eller rapporter om farligt spel skall noteras och 

informeras om. 
 
Ekonomi 
Klubbens intäkter består huvudsakligen av medlemsavgiften som är en del av 
totala avgiften som varje medlem betalar. Utöver dessa pengar finns lite 
”bidrag” från kommunen och från bingoalliansen.  
Kostnaderna är koncentrerade till kommittéverksamheterna. Inför 2020 görs 
nya försök att aktivera sponsorintäkter samt att noggrannare undersöka 
möjlighet till bidrag ur div. fonder 
 

1. Ansvara för att klubbens ekonomi är balanserad och sund 
2. Utnyttja möjligheter till alla typer av bidrag. 
3. Effektivisera sponsorarbetet och försäljning av reklamplats på 

banan/hemsidan eller i vårt informationsbrev. 
 
Utvecklingsplan KKGK 
Vi ska utveckla och koordinera verksamheten ihop med driftsbolaget. 
Samarbete klubb och driftsbolag har varit mycket gott. Fortsatt engagemang 
från klubbmedlemmar är nödvändigt för att bidra med finisharbete runt 
klubbhus och golfbana. 
 
Att vi har golfvärdar under sommarhelger har tyvärr delvis tagit en paus under 
2019, men kommer att återupptas under 2020.  
 
Kode i oktober 2019 
Kungälv-Kode GK 
Styrelsen 
 

 


