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Protokoll styremøte 2 – 2014  
 

Bjaavann, 30. april 2014 kl. 1800 – 2000 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK),, Wenche Rosseli (WR), Oddleiv Moe (OM), Jan Veikko 
Granroth (JVG), Paal Østberg (PØ), Anni Nybøen (AN) 
Forfall: Nils Plathe (NP) 
Fra adm: Solveig Helgaas (SH) 

    Referent: JK 
 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 

0/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjent. 

  

2/14 Status økonomi 
 
Vi er nå kommet a jour ift fjoråret på kontingentinnbetalinger når vi korrigerer for 
finansavgiften og det er spesielt gunstig at vi har tilnærmet fullt kurs på neste 
nybegynnerkurs. 

Markedsføre at medlemmene har lov til å ta med en gjest ut på banen for å teste 
det å spille golf. Det skal registreres egen i bok i kafeen slik at banevertene har 
oversikt på dette. Medlemmet er ansvarlig for gjestene de har med. 

Lage en markedsføringspakke på månedsbetalingen og lage en forpliktende 
avtale for dette. Sende ut e-post til de som ikke har betalt. 
 
På greenfee ligger vi 60' foran fjoråret grunnet tidligere start og på rangen ligger 
vi an til å nå prognosen. Løsningen med bankkort fungerer bra. 
 
På marked ligger vi noe bak budsjett og det må jobbes for å snu den trenden. 
 
Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

7/14 Status bane 

 
 Er investert noe i utstyr til lufting. 
 Har hatt bra overvintring, men har noe soppskader. 
 På hull 11 er det åpnet en grøft som virker veldig bra ift drenering. Skal 

lukkes på sikt, men utsettes av økonomiske årsaker. 
 På hull 4 og 6 jobbes det med å oppgradere kummer. 
 Har reparert enkelte vinterskader på greenene vha nurserygreener. 
 Jobber også med å bedre situasjonen med filt på fairwayene. 
 Har bra situasjon på mannskapssiden selv om en selvsagt kunne vært flere. 

Har i tillegg god hjelp av frivillige hver uke. 

 Er etterslep på tungt vedlikehold som dressing, lufting, eldre maskinpark 
mm. 

 Det har kommet flere henvendelse ift å ta i bruk bakre utslag på hull 7, men 
det endres ikke så lenge det bor folk i huset for sikkerhetssituasjonen er ikke 
endret selv om det bor andre der. 
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 Det er også ønske om å bruke flere utslag på hull 8. Det kan testes om en 
med flyttbart nett kan finne en løsning som er forsvarlig. Det undersøkes om 
det er mulig å finne en god løsning med hensiktsmessig kostnad. 

 Stadig flere bruker teesteder som er lengre fremme etter at vi endret fra 
farge til tall på utslagsstedene. 

 Skiltene er oppgradert med flott resultat. 
 Vi har fått etablert en gruppe som skal ivareta jobben som banevert. De vil 

også kunne ha med servering i sommersesongen. 
 
Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

PØ Snarest 

8/14 Utvikling driving range 
 
Paul jobber med å få finansiert bygging av tak over seks utslag. Bygningen er 
godkjent av kommunen og det jobbes med å få sponsorer til å finansiere hele 
utbyggingen. 
 
Brakken er på plass og gir Gordon mulighet for å gi bedre undervisning nede på 
rangen.  
 
Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

  

9/14 Organisasjon 
 
Har fått på plass en god person på kafe, men det er fremdeles vanskelig å få hele 
arbeidsplanen til å gå opp. 

Markedsutvalget er under etablering. Jobber med å utarbeide nye løsninger på 
pakker og har fokus på å fylle opp hullsponsorene med avtaler fremover. Sjekker 
med sponsorene hvilke produkter de ønsker i pakken. 

Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
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Løpende 

    

    

 

 

___________________ ____________________ ______________________  
Jakob Kallevik Wenche Rosseli  Jan Veikko Granroth 
Styreleder 
 
 
 
__________________ _____________________  
Paal Østberg Oddleiv Moe   
 


