Protokoll - styremøte 05/2016
Bjaavann, 27. april 2016, kl. 19:30-21:45
Til stede:

Fraværende:
Referent:
Sak

Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH),
Claire Jebsen (CJ), Siren Hansen (SH),
Tor Johannessen (TJ) Terje Nilsen (TN),
Lasse Kleven (delvis), Stian Johnsen (delvis)
Jan Åge Nordlie (JÅN)
TN
Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning av innkalling og saksliste
Signering av protokoll fra styremøte 03/2016

36/2016

OK

Banestatus – orientering ved Stian
Det meste av forbruksmateriell (gjødsel, frø, etc.) er handlet inn.
Banestatus på hjemmesiden holdes oppdatert så alle kan se hva som skjer
Nytt nett på hull 8 kommer opp i løpet av uke 18 (dugnad)
Ny tee38 på hull 11 er flyttet
Siden vi ikke har et aktivt Baneutvalg oppnevnes Lasse og Gordon som nytt utvalg. De kan ta
med seg andre interesserte etter behov. Utvalget vil være Stians «sparringspartner» i
banespørsmål (f.eks. plassering av tee38 på hull 11)
Siste ekstrahjelp blant banemannskap er på plass og vil begynne å jobbe når temperaturen
stiger og behovet melder seg.

37/2016

38/2016

Klubbhuset/kafe
Erfaring fra driften så langt er positiv. Det er mye positiv tilbakemelding fra fornøyde medlemmer
som skryter av både service og mat.
Åpningstidene justeres en smule ved at kafeen holder stengt på mandager i mai, og på 17. mai.
I forbindelse med turneringene må åpningstidene tilpasses spesielt.
De generelle åpningstidene publiseres på hjemmesiden

TN

01.05

Det jobbes videre med prosedyrer og rutiner og bemanningsplaner

TN/Lasse

Løpende

SH

Løpende

TN

10.05

TJ/Per
Anders

løpende

VTG-kursene 2016
Kursene avholdes som planlagt og vi er nesten i mål mht faddere.
Alle planlagte kurs er nå fulltegnet. Positiv tilbakemelding fra kursdeltakerne.
Foreløpig har vi ikke full oversikt over innmelding i klubben.
Drop-in treningene er økt til to ganger pr. uke

39/2016

Naboklubbspillerett for ansatte
Vi er blitt forespurt av KGK om tidligere ordning hvor ansatte (min 50% stilling) i KGK og
Bjaavann skal ha fritt spill hos hverandre. Vi er positiv til videreføring men foreslår heller at to
personer fra hver av klubbene får denne retten (ansatt eller ikke). KGK tilskrives

40/2016

Fordeler for tidligere andelseiere?
Fordelen med fritt familiemedlemskap videreføres ut 2016 sesongen (ble vel også formelt
vedtatt på årsmøtet)

41/2016

Status – sosiale prosjekter
Per Anders Havnes leder begge prosjekter: Golf Grønn Glede og Aktiviseringsprosjektet
GGG er godt i gjenge
Aktiviseringsprosjektet er to grupper satt ammen fra NAV/Flykninghjelpen. Fortsatt trenger vi
frivillige som arbeidsleder. Det blir lagt opp slik at våre arbeidslederne ikke trenger fagkunnskap
(kunne f.eks. håndtere motorsag). Vi treger fortsatt å få på plass en transportløsning.
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Oppstart 4. mai

42/2016

43/2016

44/2016

Nabospillerett – ungdom/junior
Vi ser ikke behov for en ordning som innbefatter disse gruppene. Ved henvendelse får de
aktuelle et tilbud fra oss på spillerett
Køllebod
Før vi kan montere kodelåsen, må det gjøres en gjennomgang av leieforhold. Legges ut på
hjemmesiden at ubetalte skap vil bli tømt innen 1. juni
Opplegg for samarbeidspartnerne 2016
Foreslått opplegg (en turnering og mulighet til en runde med pro) godkjennes og invitasjon
sendes til samarbeidspartnerne

44/2016

Green-fee billetter til markedsføring
3x9+3x18 «lånes ut» til styremedlemmene til markedsføringstiltak.
Miljøutvalget får GF til bytting med andre klubber. De brukes til premier.

45/2016

Hole-in-one regler
Det viser seg at klubbens HiO regler ikke harmonerer med NGF. Vi adopterer forbundets regler
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/hole-in-one

46/2016

Nytt medlem i kommunikasjonsgruppa
Millie Martine Økre har svart positivt på «annonsen» og er blitt med i gruppa. Hun er student
ved UiA og holder på med en bachelor i kommunikasjon

TN

løpende

SH/TN

25.05

TN

01.05

Neste styremøte 25.05

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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