Protokoll styremøte 6 – 2014
Bjaavann, 1. oktober 2014 kl. 2000 – 2200
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Oddleiv Moe (OM), Paal Østberg (PØ), Nils Plathe (NP),
Anni Nybøen (AN)
Forfall: Wenche Rosseli (WR), Jan Veikko Granroth (JVG)
Fra adm: Solveig Helgaas (SH)
Referent: JK

Sak

Beskrivelse
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Protokoll fra forrige møte

Ansvarlig

Enstemmig vedtak:
Protokollen godkjent.
2/14

Status økonomi/medlemmer



Kun små endringer fra forrige måned.
Vi nærmer oss fjorårets medlemstall og det ser derfor ut til at
medlemsmassen har stabilisert seg.

Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
7/14

Status bane





Det ser ut til at vi får til en rimelig og god løsning på bruen på hull 12.
Dette løses takket være våre flotte samarbeidspartnere og deres vilje til å
finne gode løsninger for klubben.
Slike saker viser likevel hvor lite handlingsrom klubben har når uforutsette
hendelser oppstår.
Overbygg på driving rangen er finansiert og bygget er forhåpentligvis
ferdigstilt i løpet av oktober. Også dette løses ved en ekstraordinær innsats
fra Paul Cook, samt bidrag fra våre samarbeidspartnere.

Entemmig vedtak:

18/14

Orienteringen tas til etterretning og styret ønsker å rekke en stor takk til alle de
som har bidratt gjennom året for at anlegget skal fremstå så bra som det gjør.
Status refinansiering og møte med Nordea






Det er gjennomført nytt statusmøte med Nordea.
Hensikten med møte var å informere om status, samt å fortsette arbeidet
med en refinansiering av banen. Det er også uttalt at det er ønskelig at
klubben har en avklaring på dette senest per august 2015.
Nordea ønsker foreløpig ikke å komme med noe prisnivå på et utkjøp av
gjelden utover det vi har hatt i dagens avtale med dem. I praksis betyr det en
sum på over 4 mnok.
Klubben er ikke i stand til å betjene en rentebærende gjeld på dette nivået og
vil derfor være avhengig av en betydelig egenkapital for å klare dette. Per i
dag så fremstår det som vanskelig å få til blant klubbens medlemmer.
Oppbud fremstår fremdeles som et dårlig alternativ for klubbens medlemmer,
men dette har vært vanskelig å frem til klubbens medlemmer. Det utarbeides
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Frist

derfor en større informasjon hvor de ulike alternativene beskrives på en best
mulig måte.
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
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Det utarbeides egen informasjon vedrørende de ulike alternativene som sendes
klubbens medlemmer.

Skattefradrag for gaver til klubben





JK

Snarest

SH

Snarest

Det er gis skattefradrag for gaver inntil 16800 kr per år til frivillige
organisasjoner inkludert idrettsklubber.
Dette må være reelle gaver uten motytelser for at dette skal gjelde.
Klubben har per i dag asfalt- og likviditetslån som det ikke betjener og en
ettergivelse av disse vil falle inn under muligheten for skattefradrag.
Får at klubben skal få rapportert dette inn så må klubben ha informasjon om
dette innen 15. desember. Informasjonen må inneholde gavens størrelse,
samt fullt fødselsnummer.

Enstemmig vedtak:
Det sendes ut informasjon til långivere av asfalt- og likviditetslån slik at de som
eventuelt vil benytte seg av dette får muligheten til det.

___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
Anni Nybøen

__________________
Nils Plathe

_____________________
Oddleiv Moe
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______________________
Paal Østberg

