Protokoll - styremøte 01/2016
Kristiansand, 3. mars 2016, kl. 19:30-22:00
Til stede:

Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH),
Claire Jebsen (CJ), Jan Åge Nordlie (JÅN),
Siren Hansen (SH), Terje Nilsen (TN)
Kari-Anne Høiklev under sak 03/2016

Fraværende: Tor Johannessen (TJ),
Referent: TN
Sak

Kort beskrivelse og action

Ansvarlig
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Kari-Anne
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SH

9/3
9/3
16/3

Konstituerende styremøte
01/2016

VTG-kursene 2016
Kari-Anne Høiklev ga en redegjørelse for forberedelsene så langt.
Kursgjennomføringen (planlagt 13 kurs, både helger og ukekurs, fra 1. april til 5. juni) ledes av
Kari-Anne og Gordon. Jakob Kallevik har sagt seg villig til å bidra. De vil rekruttere andre
ressurser de trenger for gjennomføring. Viktig at vi fyller opp kursene maksimalt
Fadderordning må etableres og frivillige rekrutteres. SH går inn i VTG-gruppa med ansvar for
Fadderordningen.
Nybegynnerutvalget trenger flere medlemmer.
Aksjon:
Purrer de påmeldte som ikke har meldt tilbake ang. kursdato
Hjemmesideoppslag for å rekruttere faddere (input fra Kari-Anne/SH)
Statusrapportering i neste styremøte

02/2016

Godkjenne møteplan 1H/2016
Tidsplan for styremøter første halvår godkjent
Aksjon:
TN
Publiseres som nyhet og legges under Styret på hjemmesiden med oppfordring til medlemmene
om å bruke styret aktivt

03/2016

9/3

Fordeling av ansvarsområder i styret
Hovedoppgavene greit fordelt – alle vil jobbe!
Aksjon:
Publiseres som nyhet og legges under Styret på hjemmesiden hvor alle styremedlemmer og
arbeidsoppgaver i styret presenteres.

04/2016

TN

9/3

TJ/TN

16/3

Prosjekt: «Aktivisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger på Bjaavann
Golfklubb»
- bevilgning kr 200 000,- fra Arbeids og Velferdsdirektoratet.
Styret er meget tilfreds med positiv tilbakemelding på søknaden innsendt av TJ/TN i desember.
Aksjon:
Det etableres ei prosjektgruppe som får ansvar for prosjektet. Det gjøres avklaring mot
kommuner og greenkeeper og annet nøkkelpersonell internt før vi kan akseptere bevilgningen.
Status rapporteres på neste styremøte.
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05/2016

Nasjonal Mesterskap i Bedriftsgolf, 20-21. august
VABIK er blitt tildelt mesterskapet og vil arrangere det på Bjaavann – veldig positivt.
Det forventes 2 dager med 124 deltakere, samt mange som vil spille banen på fredagen. Tor
Noraas har akseptert jobben som turneringsleder. Odd Terning og Paal Østberg er del av
VABIKs golfutvalg, og TN er med i arrangementskomiteen som representant for klubben.

06/2016

Aksjon:
Kontraktsforslag med VABIK godkjennes enstemmig.
Avtale signeres og sendes VABIK.
Dekking av skattekrav mot Sørlandets Golfpark

TN

9/3

TN

3/3

TJ

10/3

TN
TN

7/3
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TJ

12/3

Det avtroppende styret har vedtatt at klubben dekker et skattekrav fra 2013 (kr 36 919) samt et
lite beløp for utforming av et notat som andelseierne kan vedlegge som bilag til 2017
selvangivelsen.
Vedtaket er ikke protokollført og det nye styret er bedt om å formalisere vedtaket ved å gi sin
tilslutning.

07/2016

Aksjon:
Enstemmig vedtatt
Bekreftelse sendes avviklingsstyret i Sørlandets Golfpark
Faktura betales snarest
NGFs Introduksjonskort
Klubben kan søke om å få tildelt to kort på navngitte personer som muliggjør fritt spill for
innehaverne på norske baner i perioden 1. juni til 1. november. Normalt får styreleder et kort og
det andre gis til en person som har bidratt i klubben over lang tid på en måte som langt
overskrider hva en normalt vil forvente av et klubbmedlem.
For tildeling for 2017 vil vi før jul arrangere en avstemning over «årets ildsjel».
Aksjon:
Det søkes om to kort som tildeles styreleder og Pemba Lama Tamang.
Det lages en nyhet på hjemmesiden når kortet overrekkes Pemba.

08/2016

Oppdatere registre i Brønnøysund
Aksjon:
Registre oppdateres via Alt inn/Samordnet registermelding etter at signert Årsmøteprotokoll
forefinnes.

Protokollen som publiseres på klubbens hjemmesider er usignert (men godkjent av deltakerne). Dette for å kunne
publisere protokollen raskt. Protokollen signeres normalt på neste styremøte og den signert originalen arkiveres.

Tor Johannessen

Oddleiv Moe

Sally Hoff

Terje Nilsen

Jan Åge Nordlie

Siren Hansen

Side 2 av 2

Claire Jebsen

