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Protokoll styremøte 4 – 2014  
 

Bjaavann, 18. august 2014 kl. 2000 – 2200 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Wenche Rosseli (WR), Oddleiv Moe (OM), Paal Østberg 
(PØ), Nils Plathe (NP), Anni Nybøen (AN) 
Forfall: Jan Veikko Granroth (JVG) 
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/medlemmer 
 

 Vi kommer til å ende på omtrent samme nivå på betalende medlemmer som i 
2013 når vi justerer for det spesielt gunstige høsttilbudet som ble gitt i fjor.  

 Kommer til å mangle ca 300' på kontingenter ift budsjett. 
 Medlemsregisteret er ryddet for alle som ikke har betalt og vi har nå ca 740 

betalende medlemmer. 
 Greenfee er litt høyere enn budsjettert. 
 Driving range er litt bak budsjettert nivå, men foran fjoråret. 
 Høyere aktivitet på golfbilene i år enn tidligere. 
 Vi kommer til å mangle ca 150'-200' på marked. 
 Turnering og junior ligger noe foran budsjett. 
 Kafeen går omtrent som budsjettert. 
 På kostnadssiden har vi god kontroll og forventes å komme litt under budsjett 

så fremt det ikke kommer noen ekstraordinære poster. 
 Dette tilsier en kontantstrøm som er tilnærmet lik null. 
 Tiltak ut året: 

 Økt markedsføring av klubbens aktiviteter 

 Fortsatt fokus på kostnader 

 Markedsføring av tidlig betaling for 2015. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

7/14 Status bane 

 
 Banen er etter forholdene i meget god stand. 
 Det jobbes med en løsning for å skifte bruen på hull 12. 

 Vanningsanlegget fungerer igjen og det ser ut som feilen skyldtes fuktighet i 
en koblingsboks. 

 Det har vært en befaring av utfyllingen på parkeringsplassen og en har laget 
en plan for videre utfylling og justering av høyden enkelte steder. Området er 
i reguleringsplanen tegnet inn som treningsområde. 

 Seniorene har laget et forslag om å lage en gangbru fra før greenen på hull 
fem til teestedet på hull seks. 

Enstemmig vedtak: 
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Det jobbes videre med bru på hull seks. Dette er ikke i samsvar med arkitektens 
ønske om at åpne vannspeil, men tiltaket er rimelig og enkelt å reversere så det 
iverksettes som en test. Ellers tas orienteringen til etterretning. 

10/14 Skriftlig klage 

 
 Det er mottatt skriftlig klage på et medlem fra en av våre baneverter. 
 I tillegg til rapporten fra baneverten er det innhentet en vitneforklaring.  
 Innklagede har skriftlig bekreftet at han ikke ønsker å forklare seg for styret. 
 Videre behandling avklares med idrettskretsen før styret fatter vedtak i saken. 

Enstemmig vedtak: 

Saken besluttes etter at nødvendige avklaringer er gjort. 
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11/14 Golf Grønn Glede 

 
 Det har gjennom sesongen vært gjennomført et vellykket tilbud for pasienter 

ved Sørlandet sykehus. Hvor Per-Anders Havnes har vært drivkraft. 
 Etter en evaluering av tilbud er det besluttet videreført. 
 Klubben legger også til rette for at sykehusets ansatte får en tilpasset 

mulighet for gjennomføring av veien til golf. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

12/14 Rekruttering 

 
 Det er ønskelig med en egen gruppe som kan jobbe systematisk med 

rekruttering. 
 
Enstemmig vedtak: 

NP lager forslag til mandat og forsøker å samle en gruppe som kan jobbe med 
dette. 
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13/14 Fremtidig organisering av klubbens administrasjon 

 
 Med begrenset administrativ kapasitet ser styret for seg å prioritere denne til 

inntektsgivende arbeid i tillegg til håndtering av regnskap og 
medlemsregister. 

 Det er ikke sannsynlig å øke bemanningen fra årets nivå på en 50% stilling. 

 Det er ønskelig å prioritere rent markedsarbeid og en må se om en kan finne 
en kandidat som kan kombinere dette med annet arbeid. 

 En må se på andre løsninger for drift av kafe slik at en kan redusere 
ressursbruk til dette. 

 
Enstemmig vedtak: 

Styret fortsetter arbeidet for å finne et forslag til løsning som kan legges frem for 
medlemmene. 
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Ultimo 
oktober 

14/14 
Orientering om utvalg: 
 

 Junior: 
 Målet er at juniorrommet er skal være ferdig over sommeren. 
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 Det er for liten aktivitet blant juniorene og en må se på hvordan en 
kan aktivisere flere. I første runde ser vi på hvordan vi kan nå denne 
gruppen gjennom foresatte. 

 Turnering: 
 Det er en økning på flere turneringer ift i fjor, men det er fremdeles 

plass til mange fler. 

 Det har vært betydelige utfordringer med ny versjon av Golfbox, men 
det begynner å komme i orden. 

 
Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
Vi må sørge for enda mer aktiv bruk av hjemmesiden/nyhetsbrevet fremover for å 
markedsføre aktivitetene våre. Alle utvalg bes om å lage en aktivitetskalender 
hver måned som kan brukes til dette. 
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Snarest 

15/14 
Åpning av korthullsbane hos KGK: 

 
 AN representerte klubben under åpningen og det ble gitt en liten 

oppmerksomhet. 
 Anlegget representerer en god tilvekst til regionen og har forhåpentligvis en 

positiv effekt på rekruttering i hele området. 
 
Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

  

 

 

___________________ ____________________ ______________________  
Jakob Kallevik Wenche Rosseli  Paal Østberg 
Styreleder 
 
 
 
__________________ _____________________  
Nils Plathe Oddleiv Moe   
 


