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Asiakaspalautteet.
Käsiteltiin Pelaaja Ensin kyselyn toukokuun sanalliset palautteet sekä senioritoimikunnan
kokoamaa ”Havaintoja kentältä ja korjausesityksiä” yhteenvetoa. Palautteet on henkilöstön
kanssa käsitelty ja korjaavat toimenpiteet on käynnistetty. Palautteet ovat myös
kenttätoimikunnan käsittelyssä. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet suoraa palautetta
asiakkailta.
WC:t kentällä
Käsiteltiin naistoimikunnalta ja asiakaspalautteissa saatu palaute. Korjaavat toimenpiteet,
huolellisempi siivous päivittäin, matot, tarvikkeiden riittävyys, päivittäinen erillis seuranta
siisteydestä ja myöhemmin kesällä mahdollinen sisäpuolinen seinien levytys. Uusia WC
rakennuksia ei hankita tälle kaudelle. Asiaan palataan syksyllä jolloin on tiedossa kauden
asiakaspalatteet. Palautteiden perusteella tehdään mahdollinen hankintapäätös.
Kenttä/kenttämestari
Viheriöt kylvetty 3. kerran viikolla 26
Viheriöiden ympäristöjen holkitus, ilmastointi, hiekotus ja kylvö tehdään viikolla 26.
12 väylän oikealle puolelle laitettu out-paalut pelin nopeuttamiseksi
Parkkipaikan päädyn ja grillikatoksen edustan nurmetus ja kivimuurin työn alla
Rangen kylvetty lyöntialustan kylvöt ovat lähteneet hyvin kasvuun
Tee-merkit eivät ole vielä tulleet Puuartisti Oy:ltä
Riskien arviointi henkilökunnan työtiloissa ja kentällä tehdään syksyllä.
Parkkiruutujen maalaukset, myöhästyvät hieman, tavoite heinäkuun ensimmäinen viikko.
Kompressori siirto grillikatoksen viereen, äänieristetty koppi on saatu, siirto heinäkuun aikana.
Karelia Golf yhteisön strategia 2020.
Hyväksyttiin selvitys ”strategian vaikutus Kontiolahti Golf Oy:n toimintaan”. Hallitus esittää
KarG:n hallitukselle GEO (Golf Environment Organization) sertifikaatin yllä pitämistä. Muuta
ympäristösertifikaattia (esim. ISO 14001) ei lähdetä hakemaan.
Talousseuranta raportti 5.2017, käytiin läpi tilanne. Ennuste 2017 pidetään entisenä. Liikevaihdon
ennustetaan kasvavan noin 20 000 € ja tuloksen noin 25 00 € vuodesta 2016.
Hyväksyttiin poistosuunnitelman muutos jossa perusparannus investointien poistoaika on 30 vuotta.
Poistoaika on sama kuin kentän rakentamisen yhteydessä käytetty poistoaika.
Toimintasuunnitelma 2017 toteutuu suunnitelman mukaisesti.
Kausipelimaksun maksaneita 26.6.2017 oli 471 kpl (30.6.2017 486 kpl).
Kentän kehityssuunnitelma 2018-2028
Kentälle on 2008 tehty kehityssuunnitelma 2008-2018. Suunnitelmaa on toteutettu
vaihtelevasti. Käynnistetään suunnitelman päivittäminen ajanjaksolle 2018-2028.
Suunnitelman päivittäminen tehdään yhteistyössä kenttätoimikunnan kanssa.

Osakkeenomistajille ja seuran jäsenille tehdään kysely jolla kartoitetaan näkemyksiä
kehitystarpeista. Tavoitteena on suunnitelman valmistuminen 2018.
Seuraava hallituksen kokous on 17.8.2017.

