Protokoll - styremøte 05/2017
Bjaavann, 15. mai 2017, kl. 18:00-20:45
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

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

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøte.
Mye av tiden blir brukt på praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres. Klubbsekretær
Esben Hegland inviteres fra starten av på alle styremøter

39/2017

Økonomi
Under kontroll, med et resultat etter 1. tertial svakt positivt mot budsjett. Ca. 70% av
utfakturert tilleggskontingenten vedtatt på årsmøtet er betalt. Det er gledelig. En del inntekter
er positive i forhold til i fjor (greenfee, skapleie, kiosk), men her spiller nok tidlig åpning av
banen en viktig rolle. Medlemskontingenten er omtrent som fjoråret.

40/2017

Anke på søknad om momskompensasjon
Lotteritilsynet har avslått vår godt begrunnede anke. Utrolig skuffende.

41/2017

Status klubbhusdrift
Vi har 8-10 frivillige som i varierende grad har sagt seg villig til å hjelpe til som betjening i
klubbhuset. Vi kan godt være noen flere. Claire setter opp vaktlister. Det er intervjuet to
potensielle sommerhjelp til høysesongen med planlagt åpningstider 10-18 på hverdager og
10-17 på søndager. Esben har fullmakt til å ansette.

42/2017

Hullfadderordningen.
Ordningen er i gang. Kun faddere på 3 hull mangler

43/2017

Bane
Nye sikringstiltak på hull 18 planlegges
Bedre skilting fra hull 9 til 10 og fra 11 til 12
Ferievikar hentes inn for 2-3 uker i juli.

44/2017

VTG-kurs
Kurs 1 er gjennomført med 7 deltakere og alle innmeldt i klubben
Golfdag avholdt for Vennesla VGS, noen av elevene følger neste VTG-kurs
Kurs 2 har >20 påmeldte.
Jan Arne Teige og Esben Hegland har påbegynt Trener 1 utdannelse

45/2017

Møte med utvalgslederne ble avholdt 27. april. Referat fra møtet gjennomgått. Noen av
actionpunktene er allerede gjennomført. Resten av punktene besvares direkte til gruppen
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20.05

Neste styremøte er 12. juni 2017, på Bjaavann
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