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LDF Verksamhetsberättelse 2005/2006
Styrelsen vill lämna följande information kring verksammheten 2005/2006

Ekonomi

LDF valde Föreningssparbanken
Där öppnades - internetbank med säkerhetsdosor
- bankkonto
- bankgiro

Bandesign

- inom ramen för arrendeområdet har en 18-håls bana på Ormberget , formats med inslag av
både skog- och öppna gräsytor i varierande svårightsgrad väl lämpad för nationella tävlingar.
finns att se på LDF’s hemsida
- vid Klubbviken på Sandön har LDF designat en 9-håls bana åt Brändö konferans & fritidsby.

Planering skogsröjning

2005-06-22. Möte Sven-Erik Englund (kommunens skogsenhet ) för genomgång
av område/bankarta angående röjning/trädfällning och upplag.

Röjt 10 skogshål

- timmer, massaved, sly till upplag.
- summa mantimmar: ca. 400tim
- skogsenheten har hämtat och kört bort allt.

Rekat stig

- för anslutning till vändplan vid skjutbanor ( se hemsida )

Testbana för
utvärdering

- utkastplank och markeringar för 9 hål. ( skogshål )
- provspel av 9st medlemmar med flyttbar skill-shot korg.

Möte med
kommunen

2005-08-29/30. Hjälp med bidrag från RF som ej förskotterar.
- Ronald Gustavsson
- Börje Anderson

Klippning

Kontakt för klippning med slaghack via Lars Anehagen på Luleå kommun fritid:
- Roger Wikström ( Maj inplanerad? )

Discgolf

- arrangemang av lokala tävlingar: 1st pargolf och 1st antikrunda
- deltagande i kvällsdisc 2ggr/v. på Heden i Stil’s regi ( Runo ).
- deltagande i banrace, längd, putt och inspel i Stil’s regi ( Runo ).
- 2st resor till Skellefteås Terminalen för träningsrundor.

Styrelsemöte

2005-05-05 , 2005-06-07 , 2005-08-30 , 2005-12-05 , 2006-03-22.

LDF hemsida

2006-01-16 lade Pelle & Simon A. upp en 1:a version på en gratis serverplats ( med reklam )
http://medlem.spray.se/ldf/
bl.a. forum , bankarta , osv.

LDF logotävling

- vinnande bidrag från xxxx xxxxxxxx
- logotypen syns på LDF hemsida

Köp

- beg. röjsåg ingick vid betalning för röjarbete till Kalle Grape.
- 2006-02, Kjell S. har beställt 19st korgar, Frisbeezer, för leverans i slutet av Maj.

