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Protokoll - styremøte 13/2016  
 
Arkivet, 5. oktober 2016, kl. 19:30-22:00 
 
Til stede:   Claire Jebsen (CJ), Tor Johannessen (TJ), Terje Nilsen (TN),  

Jan Åge Nordlie (JÅN), Oddleiv Moe (OM) 
Fraværende:  Sally Hoff (SEH) 
Referent:   TN 
 

 
 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

 Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøter. 

All den tid klubben ikke har annen administrasjon enn styret, ble mye av tiden brukt på 
praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres. 

  

 

93/2016 Økonomi  

Ved utgangen av september har vi ca. ½ million kroner lavere inntekter enn i budsjettet. Vi 
har klart å holde kostnadene så vidt under budsjettnivå, men effekten av de igangsatte 
kostnadsbesparende tiltak blir mer synlig utover høsten. Som informert i brev til alle 
medlemmene styrer vi mot et lite plussresultat. Når alle tall er på plass for september 
utarbeides en prognose for årets som skal være klar til medlemsmøtet  

 

TJ 

 

 

18.10 

 

94/2016 Medlemsmøte 

Miljøutvalget v/SEH tar ansvaret for den praktiske gjennomføringen og for idédugnaden. 
Terje gjennomgår resultater fra medlemsundersøkelsen. 

SEH 

 

 

18.10 

 

 

95/2016 Medlemsundersøkelse 

Spørsmål godkjent og undersøkelsen settes i gang snarest. Avsluttes så vi kan ha resultater 
til medlemsmøtet.  

 

TN 

 

10.10 

96/2016 Golfforum, 11-13. november på Fornebu 

TJ stiller her på klubbens vegne. Vi er også forpliktet iflg. årsmøtevedtak til å delta. 

TJ 11.11 

97/2016 Klubbhus 

OM holder kaffemaskinen operativ og ellers kikker etter. Vi prøver å holde kiosken åpen på 
dugnad hvis og når aktiviteten på banen iflg. GolfBox er høy. Åpent klubbhus med 
selvbetjening av kaffe ser ut som en ordning mange setter pris på. I fjor møtte medlemmene 
en stengt dør. 

 

OM 

 

løpende 

98/2016 NHO Idrett 

NHO tilbyr idrettsklubber medlemskap i NHO Idrett. Vi ser ikke behovet. 

  

99/2016 Årsfest 

Miljøutvalget må avklare en del ting før vi kjører full markedsføring av Årsfesten (foreløpig 
fastsatt til 29. oktober) 

SEH asap 

100/2016 Prosjekt: Økt frivillighet i klubbene 

Vi er plukket ut av NGF til å delta i prosjektet. SEH (og MU) tar ansvar fra klubbens side og 
tar videre kontakt med NGF. Vi vil presentere prosjektet på hjemmesiden etterhvert 

SEH 26.10 

101/2016 Våre «sosiale» prosjekter 

Golf Grønn Glede er avsluttet for i år – strålende tilbakemeldinger fra deltakerne – stor takk 
til alle som har stilt opp. Vi vil gjerne at dette fortsetter til neste år. 

Flykning/NAV-prosjektet ble avsluttet med samling og eksotisk mat på klubbhuset. Des ses 
på muligheten til å ha noe aktivitet fortsatt gående. Styret vil gjerne at prosjektet videreføres 
til neste år. Stor takk til alle hjelpere og til primus–motor Per Anders Havnes 

  

102/2016 VTG-kurs 

Det oppsatte «årets siste» VTG-kurs ble avlyst grunnet dårlig påmelding. Stor honnør til 
Kari-Anne Høiklev som har organisert og drevet alle årets kurs sammen med Gordon. Alle 
faddere som har hatt med seg nybegynnere på banen skal også ha en stor takk. 

Det blir viktig i løpet av vinteren å få rekruttert medlemmer til Nybegynnerutvalget.  

  



Side 2 av 2 

 

103/2016 Drivingrangen i høst/vinter 

Drift av rangen forestås av en dugnadsgjeng ledet av Svein Liebermann. Disse «usynlige 
heltene» sørger ikke bare for at medlemmene får et bra treningstilbud, men også for 
betydelige inntekter til klubben. At Mosvold Drift sørget for nye baller har også ført til økt 
aktivitet. 

Ballvaskemaskinen er koblet til klubbens vanningsanlegg og vil følgelig ikke vaske baller 
etter at vanningsanlegget tømmes og klargjøres for vinteren. Vi prøver å holde systemet 
gående så lenge Stian finner det tilrådelig og ser på alternative løsninger utover høsten. De 
nye ballene skal vi ta vare på så de ikke «overvintrer» ute. Info må publiseres løpende på 
hjemmesiden. 

  

104/2016 Høstdugnad 

JÅN organiserer (i samarbeid med Stian) etter samme mal som vårdugnaden. Påmelding i 
GolfBox, spesifiserte arbeidsoppgaver, mat til deltakerne.  

JÅN 15.11 

 Neste styremøte, onsdag 26. oktober kl. 19:30.  

 

 

 
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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