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Kenttä
Viheriöiden ympäristöjen kunnostustoimenpiteitä tehdään (holkitus, hiekotus ja kylvöjä).
Range nurmikko leikataan samaan korkeuteen kuin väylät. Greenien jyräämistä on lisätty.
Kenttämestari laittaa tehdyistä toimenpiteistä infoa kenttämestarin palstalle.
Klubin ympäristö
Grilli katoksen ja parkkipaikan välisen piha-alueen kunnostus on työnalla. Hyväksyttiin
investointi, kustannusarvio noin 10 000 €. Parkkiruutujen maalaukset on pääosin tehty.
Kompressori siirto grillikatoksen viereen, tehdään sopivassa välissä.
Talousseuranta, ennuste 2017.
2017

2016

Liikevaihto

540 000€

507 000€

Palkat

242 000€

252 000€

Kenttä materiaalit

100 000€

94 000 €

Muut kiinteät menot

124 000€

130 000€

Menot yhteensä

466 000€

477 000€

74 000€

30 000€

-22 000€

- 69 000€

Kate
Tulos poistojen jälkeen
Toimintasuunnitelma 2017

Suunnitelma on toteutunut suunnitellusti. Toimintasuunnitelma, kts. Kontiolahti/Hallitus
tiedottaa/Katsaus 2016 ja toiminta 2017.
Kausipelimaksun maksaneita on 482 kpl (2016 480)
Toimitusjohtajan- ja kenttämestarin tulostavoitteet 2017.
Sekä toiminnallisissa- että talous tavoitteissa on edistytty hyvin. Hallitus kiitti
toimitusjohtajaa ja kenttämestaria hyvästä työsuorituksesta ja pyysi välittämään kiitokset
koko henkilökunnalle.
Asiakaspalautteet.
Hallituksen jäsenet ovat saaneet muutamia asiakaspalautteita jotka on välitetty
henkilökunnalle toimenpiteitä varten.
Pelaaja Ensin kyselyn ns. lähettiläspistemäärä (myönteisistä lähettiläistä vähennetty
kielteiset lähettiläät) on jäsenten (noin 100 vastaajaa) osalta 52 jossa nousua edelliseen
vuoteen 12 yksikköä. Kaikilta jäseniltä kyselyä ei vielä ole tehty, viimeiset jäsenille tehdyt
kyselyt tehdään elo- ja syyskuussa.
Vieraspelaajat (noin 160 vastaajaa) lähettiläspistemäärä on 54 jossa nousua edelliseen
vuoteen 9 yksikköä.

Kenttää koskevissa yksityiskohtaisimmissa arvioissa on arviot parantuneet 15- ja pysyneet
samoina 4 arviointi kohdassa.
Toiminnan kehittäminen
Keskusteltiin golfyhteisön toiminnan kehittämisvaihtoehdoista, markkinointiin
panostamisesta ja yhtiön taloustilanteen edelleen vahvistamisesta. Näihin asioihin palataan
seuraavassa kokouksessa.
Toimitusjohtajan sijaisuusjärjestelyt
Toimitusjohtaja on sairauslomalla noin 3 kk alkaen syyskuun loppupuolella. Keskusteltiin
sijaisuusjärjestelyistä. Asiaan palataan päätösmielessä syyskuun kokouksessa.
Toimintakauden 2017 tarkastelua
Kontiolahti Golf Oy:n toiminta on kaikilla osa-alueilla, erityisesti talouden ja Pelaaja Ensin
kyselyn vastausten osalta kehittynyt voimakkaasti eteenpäin. Hallitus kiitti toimitusjohtajaa
hyvästä työstä ja antoi vahvan luottamuksen ja tuen toimitusjohtajan työskentelystä.
Kentän kehityssuunnitelma 2028
Käynnistetään suunnitelman päivittäminen ajanjaksolle 2019–2028. Suunnitelman
päivittäminen tehdään yhteistyössä seuran ja kenttätoimikunnan kanssa. Ajatuksena on
syksyn 2017 yhtiökokouksessa esitellä kehityssuunnitelman tekemisen aikataulua ja
mahdollisia kyselyitä osakkeenomistajille. Alustava tavoite on esitellä kehityssuunnitelma
kustannusarvioineen ja alustavine aikatauluineen syksyn 2018 yhtiökokouksessa
yhtiökokouksen käsiteltäväksi.
Seuraava hallituksen kokous pidetään 12.9.2017.

