Utskrift av Protokoll styremøte 7 – 2013
Bjaavann, 22.oktober 2013 kl. 1900 – 2100
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Tore Hansen (TH), Wenche Rosseli (WR), Oddleiv Moe
(OM), Jan Erik Tønnessen (JET)
Forfall: Elin Vabo Johnsen (EVJ) , Erik Berge (EB)
Fra adm: Solveig Helgaas (SH)
Referent: JK

Sak

Beskrivelse

0/13

Protokoll fra forrige møte

Ansvarlig

Frist

SH

Snarest

Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent.
2/13

Orientering om økonomi
Avhengig av størrelsen på mva-refusjonen så vil klubben få et overskudd på 500700 tnok i 2013.
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

17/13 Skiløyper sesongen 2013/2014
Kommunen har gjennom et samarbeid internt tilbudt klubben noe støtte for å sikre
skiløypene. Støtten vil ikke dekke våre kostnader om vi får en tøff vinter, men er
likevel så positivt at det er et grunnlag for videre utvikling av samarbeidet.
Greenkeeper stikker ut løype som gjør at vi reduserer risikoen for skader så mye
som mulig.
Enstemmig vedtak:
Klubben bekrefter at det kan kjøres opp skiløyper for inneværende sesong.
18/13 Kontingenter 2014
Satsene for 2013 førte til en betydelig avgang av medlemmer, og i tillegg har det
vært en begrenset tilgang av nye medlemmer.
For å stabilisere medlemsmassen og legge til rette for en økt rekruttering foreslås
finansavgiften fjernet og samtidig reduseres satsene for ordinær greenfee.
Kontingenten for juniorer økes noe, men samtidig fjernes treningsavgiften for de
juniorene som ikke satser aktivt.
I tabellen under er styrets forslag til kontingenter for 2014 som vil bli brukt som
grunnlag for faktureringen.
Faktureringen gjennomføres slik at forfall kommer så tidlig som mulig i desember
slik at klubben reduserer sitt behov for kassekreditt maksimalt.

Side 1 av 2

Medlemskap (fra det året du fyller 20 år)

Kr. 2300,-

Full spillerett (alle dager for andelseier og andelsleier)

Kr. 3600,-

Ungdomsspillerett (fra året du fyller 20 til 25 år)

Kr. 650,-

Junior medlemskap og spillerett (til 19 år)

Kr. 1000,-

Introduksjonsmedlemskap og spillerett for nybegynner (Veien til
Golf kurs kommer i tillegg)

Kr. 3000,-

Familiemedlemskap (et fullt betalende medlems barn, barnebarn
og oldebarn opp til 19 år)

Kr. 1000,-

Familiemedlemskap for andelseier som har betalt fullt
medlemskap

Inkludert i prisen

Medlemmer uten spillerett må betale greenfee
Ordinær greenfee-avgift

Kr. 450,-

Enstemmig vedtak:
Forslag til kontingenter vedtas og kontingenter og avgifter faktureres så tidlig som SH
mulig.

Snarest

19/13 Golftinget 2014
Golftinget arrangeres i Kristiansand. Klubben kan stille med en representant som
er stemmeberettiget i tillegg til administrasjon og deltakere på temadagen.
Enstemmig vedtak:
WR stiller som klubbens representant og SH deltar fra administrasjonen.
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