Protokoll - styremøte 08/2017
Bjaavann, 14. august 2017, kl. 18:00-20:30
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

Terje Nilsen (TN), Tor Johannessen (TJ), Irene Hvalgård Bakke (IHB)
Sally Hoff (SEH), Henning Holst (HH), Esben Hegland (fra starten)
Claire Jebsen (CJ), Lasse Eidskrem (LE)
TN

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøte.
Mye av tiden blir brukt på praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres. Klubbsekretær
Esben Hegland inviteres fra starten av på alle styremøter

61/2017

Økonomi
Oversikt over økonomien etter første halvår ble sendt ut i medlemsmail.
Juli ble en god måned med baneinntekter godt foran fjoråret.
Det gjøres en ny varetelling pr. 31.08.
Søknad om mva-refusjon er sendt og bekreftet mottatt

62/2017

Utleiesett
Vi har anskaffet nye utleiesett og prisen justeres til 300 kr/runde (inkl. tralle)
Hjemmeside oppdateres
Høstdrift i klubbhuset
Det tenkes «full drift» ut september, deretter noe mer ad-hoc. Vi trenger fortsatt at frivillige
melder seg til å ta et tak.. Det legges ikke opp noe «høst-salg» av proshop varer.

63/2017

64/2017

Nytt treningsområde – det etableres en prosjektgruppe under ledelse av Per Anders Havnes
for å drive frem nødvendige søknader for etablering av treningsområde på oppfylt område
ved parkeringsplassen. Dette innbefatter søknader om Tippemidler og tilskudd fra stiftelser.

65/2017

Kandidat til NGF-styre/komiteer – Jakob Kallevig meldes inn til NGF valgkomite så snart
styret mottar lovt «golfrelatert CV»

66/2017

Revidert greenfeeoverenskomst.
Styret sender ingen formell høringsuttalelse til NGF.
Styrets holdning er at det er et system som sikrer våre medlemmer retten til å spille på
andre norske baner tilsluttet NGF

67/2017

Bonuskort i klubbhuset
Utvalgslederne forespørres om lister over medlemmer som oppfyller 10 timers kriteriet for
dugnadsinnsats slik at bonuskort kan distribueres. Mange medlemmer vil nok kvalifisere seg
etter fellesdugnaden den 2. september.

68/2017

Dato for kommende styremøter (legges ut på hjemmesiden)
4/9, 2/10, 30/10, 20/11. I tillegg vil vi ha en work-shop med fokus på organisering og videre
drift av klubben. Tidspunkt fastsettes senere.

TN

20.08

TN

20.08

TN

20.08

Neste styremøte på Bjaavann 4. september kl. 18.

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
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