Protokoll - styremøte 02/2017
Arkivet, 13. mars 2017, kl. 18:00-21:00
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

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

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøte.
All den tid klubben ikke har annen administrasjon enn styret, ble mye av tiden brukt på
praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres.

14/2017

Nybegynnerutvalget/VTG-kurs
Instrukser gjennomgått og godkjent.
Lasse Kleven har påtatt seg ansvaret for å drive VTG-kursene og utvalget. Jan Arne Teige
tar Trener 1-kurs og stiller opp, Henning følger opp fra styret. Det er ønskelig med et par
medlemmer til i utvalget. Det settes opp møte snarest

15/2017

Klubbens utvalg.
Manglene feedback på styrets mail. Vi innkaller alle utvalgslederne til en samling snarets,
senest 6. april.

16/2017

17/2017

HH

17.03

TN

06.04

TN

01.04

Klubben har fått en forespørsel om å bli med i Top Nordic Clubs, et samarbeid mellom 10-12
TJ
utvalgte klubber i Norden. Vi melder positivt tilbake og avventer

01.04

Klubbsekretær
Styret gir styreleder fullmakt til å sluttforhandle med aktuell kandidat

17.03

Samarbeid med andre golfklubber
Styret er positiv til f.eks. greenfee samarbeid med andre klubber. Det tas initiativ.

TN

18/2017

Kompetansedagene 2017 i Oslo 4-5. april
Irene stiller fra Bjaavann

19/2017

Belka Nordic golf turnering
Forespørsel om å arrangere turnering. Styret er positiv, men avventer mer info. Må selvsagt
avstemmes mot turneringskalenderen vår

20/2017

Klubbhus/kiosk
Driften, i hvert fall i «skuldersesongen» søkes dekket med stor grad av dugnad. Her må det
informeres og rekrutteres.

21/2017

Ang. sak 145/2016 – for ordens skyld presiseres det at alle styrets forslag fremmet på
klubbens årsmøte ble endelig behandlet og enstemmig vedtatt på styremøte 19/2016
Neste styremøte er 27. mars 2017.
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