Protokoll - styremøte 02/2016
Kristiansand, 16. 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), Tor Johannessen (TJ),
Lasse Kleven (sak 9-11/2016), Stian Johnsen (sak 9-11/2016)

Fraværende:
Referent: TN
Sak

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning av innkalling og saksliste
Signering av protokoll fra styremøte 01/2016

09/2016

10/2016

11/2016

12/2016

13/2016

14/2016

15/2016

OK

Samarbeidspartnere/markedsarbeid
Det er gjort et godt stykke arbeid og 8 samarbeidsavtaler er signert siste 2 uker. Vi har fortsatt
mange ledige hull igjen (og andre sponsorobjekter) så arbeidet fortsetter med full kraft. Mest
synlige effekt av arbeidet vil bli 12000 nye rangeballer som er i bestilling og hagestue på
terrassen
Klubbhuset/kafe
Det nærmer seg åpning av bane og klubbhus. Det er blitt og må gjøres en rekke
oppgraderinger. Ventilasjonsanlegg er gjennomgått, en del nytt kjøkkenutstyr anskaffes, nye
låser skal monteres, kaffemaskin og to brusautomater anskaffet. En vil bli plassert på driving
rangen. Kjøkkenet er grundig rengjort. Nytt kasseapparat i bestilling. Og avtaler med ulike
leverandører inngått. Ekstrahjelp vil bli ansatt. Veldig bra jobb av Lasse.
Klubbhuset vil også kunne leies til arrangementer om dette lar seg innpasse i øvrig drift.
CJ gjennomgår førstehjelpsskap. Hjertestarter sjekkes.

Lasse K
TN

Løpende

Lasse K

Løpende

Banen
Snøen forsvinner fort og is på greener perforeres. Det er liv i det meste så vi håper dette skal gå
bra. Det er avtalt med sesongens banemannskap som starter opp rett over påske. Det er gjort
en del dreneringsarbeid i vinter. Viktig at vi investerer i banen som dessverre har forfalt de siste
årene grunnet den økonomiske situasjonen. Banen må få mer midler (men, vi må skaffe
pengene før vi kan bruke dem).
Stian J
Dugnad på banen 9. april, turnering 10. april og åpent for vanlig spill mandag 11. april.

Løpende

VTG-kursene 2016
Det har tegnet seg 15 nybegynnerfaddere så vi trenger en god del flere. Ca. 135 har meldt seg
på totalt 12 ulike kurs. Det er frist for påmelding til 20. mars. I løpet av påska vil Kari-Anne ha
full oversikt og fordelt deltakerne. Vi må fylle opp kursene så godt det lar seg gjøre. Første kurs
starter 1. april. Bra jobba av Kari-Anne og Siren

Kari-Anne
SH

Prosjekt: «Aktivisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger på Bjaavann Golfklubb»
Det jobbes med å etablere en gruppe for å kjøre prosjektet. Per Anders Havnes vil være leder
og TJ tar seg av det regnskapsmessige. Her trengs også frivillige fra klubben. Nytt budsjett
utarbeides og sendes inn

Per A.
Havnes

Økonomi og medlemmer.
Dette kommer stadig inn medlemsbetaling og vi ser ingen umiddelbar grunn til å aksjonere. Ny
status gjøres på neste styremøte.
For å yte ekstra service åpnes det opp for å både tegne og betale medlemskap i disken i
klubbhuset.

TJ

30.03

SEH

30.03

Løpende

30.03

TJ

Kontakt mot offentlige myndigheter (kommune/fylke)
Det opprettes en gruppe som forestår klubbens kontakt mod «det offentlige».
Aksjon: Sally utformer mandat
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Turneringssesongen
Odd Terning går på en ny sesong som leder i Turneringsutvalget – all honnør til ham.
Det meste av både turneringer og organisering for sesongen er på plass. Fortsatt gjenstår det å
legge ut noen av turneringene i GolfBox.
Det vil bli arrangert et internkurs i bruk av turneringsmodulen i GolfBox og dette er kjærkomment
både for medlemmer i Dameutvalget og Herreutvalget.
JÅN påtar seg lederansvaret for en gruppe på 8-9 personer som har sagt seg villig til å kjøre
JÅN
Guttetirsdagen.

Løpende

Kodelåser
For å kunne ha klubbhuset åpent utenom butikkens åpningstid skal det installeres kodelåser.
Sannsynligvis også i kølleboden.
Aksjon: JÅH skaffer låser

JÅN

Nest styremøte 30.03

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

01.03

