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LDF Verksamhetsberättelse 2007
Styrelsen vill lämna följande information kring verksammheten 2007

Styrelsemöten

2007-02-26 , 2007-03-04 , 2007-05-03, 2007-11-14

Årsmöte

2007-04-18

Ekonomi

Kort sammanställning:
- Ut: LDF betalning Container = 8000:- Ut: LDF betalning bygglov container = 680:- Ut: LDF har köpt en gräsklippare av Kalix maskiner för 2000:- Ut: LDF har hyrt in minigrävare för borttagning av stubbar. Tot. 14.250:- Ut: LDF köpt jeepdunk 20l, bensindunk 5l,bensin, grensax, grensåg m. teleskopskaft, spett,
yxa,sopsäckhållare, partytält 3x3m och 6x3m, tryckimpr. virke,+ div. = 4267:- Ut: LDF tävling 2/6: avgift för hyra toavagn + tömning : 350+1186 = 1536:- Ut: LDF tävling 3/6: presentkort priser = 990:- Ut: Årsavg. SFF: 750:- Ut: Cliche’ webbhotell: 425:- Ut: Arrende -08: 100:- In: LDF tävling 3/6: anmäln.avg. = 2400:-.
- In: LDF medlemmar: inbetalade medlemsavg. = 2900:- In: LDF partävling: avgifter minus priser = 240:- In: Driftsbidrag från Luleå kommun = 10.000:- Saldo 2007-12-31: 64.530:-

LDF hemsida

Pelle & Simon A. har lagt LDF hemsida på ny serverplats ( Chliche’ ) och skaffat vår egen
domän. http://www.luleadiscgolf.se

Discgolf

- LDF ordnade invigningstävling/norrlandstour 3/6 , singel
- LDF ordnade banrace 8/11 , par-tävling , Gäddvik, Heden, Serpent Hill
- LDF ordnade kvällsdisc 2ggr/vecka , tors. + sön.
- deltagande i kvällsdisc 1ggr/v. på Heden i Stil’s regi ( Runo ).
- deltagande i längd, putt och inspel i Stil’s regi ( Runo ).
- deltagande i Norrlandstouren i Umeå, Skellefteå

10st från LDF

- deltagande i invigningstävling i Piteå

10st från LDF

- deltagande i Skellefteå Open, Europatour-tävling

10st från LDF
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- reportage i både NSD och Kuriren om vår invigningstävling 3/6
- radioinslag i SR 2ggr om discgolf inom LDF

Discgolfbana
Serpent Hill
Arbetskvällar

- flera gånger under Maj inför tävlingen 3/6 och fortlöpande med kort varsel
under sommaren och hösten
- totalt ~500 mantimmar

Hål

- röjt en del träd på hål 2
- röjt en del träd på hål 6, inspel/green.
- röjt förlängning av hål 1. ca. 70m längre.
- kommunen har grävt upp klegget ( smörjfett ) på hål 2 och snyggat till med jord och bark.
- minigrävare, Sören Andersson, har grävt upp stubbar på hål 6,7,8,9,10,17,18 + grillplats,
som LDF plockat ihop till 2 stora högar.

Markberedn.

- green hål 6, fairway hål 7,8,9,10, bortre delen fairway av hål 13
( för att klara klippningen och efter subbuppdragning )

Hålinfo

- uppdaterat hål 15 och 16 med info om riskområde skjutbana.

Infotavla

- uppdaterat bankartan med riskområde för skjutbana.

Röjsåg

- slagit alla gräsytor på skogshålen med våra bägge röjsågar
- fällt sly i ruffen kring alla hålen

Klippning

- klippt alla öppna gräsytor med gräsklipparen och röjsåg fram tom. början av augusti.

Arrende

- Nytt justerat avtal, 2007-04-18. Kontrollmätning hos stadsarkitekt Jonas Nilsson angående
avstånd till skjutområdet. Inga ändringar av arrende eller befintliga hål.

Grillplats

- LDF har fått en ny stadig utegrill av Luleå kommun
- vi har röjt träd o sly för grillplats till höger om utkast hål 3

