Protokoll - styremøte 07/2016
Bjaavann, 20. juni 2016, kl. 18:00-21:00

Sak

Til stede:

Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH),
Claire Jebsen (CJ), Siren Hansen (SH),
Tor Johannessen (TJ) Terje Nilsen (TN),
Gordon Murray (delvis),

Fraværende:
Referent:

Jan Åge Nordlie (JÅN)
TN
Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøter

54/2016

55/2016
56/2016

Befaring og tiltak for å hindre baller på Bjelle Gård
Etter initiativ fra grunneier Ernst Rosseland, Bjelle Gård, ble det i forkant av møtet foretatt en
befaring. Det ble i fellesskap satt opp en liste over tiltak klubben vil iverksette for å minimalisere
faren for å få baller opp til våningshuset på Bjelle. Til nå i år har han funnet 4 baller.
Tiltaksliste renskrives og sendes til Rosseland.
Tiltakene gjennomføres deretter løpende.
Møteplan for styremøte H2/2016
Forslag distribueres og kommenteres. Endelig møteplan publiseres på hjemmesiden.
Skjenkebevilling
Det sjekkes en del opsjoner før vi tar prinsippdebatten på neste styremøte. Vil uansett ikke
kunne iverksettes før til neste sesong.

57/2016

VTG-kurs
Det planlagte kurset 24-26.6 gjennomføres. Mht. høstens planer bes Kari-Anne/Gordon fremme
et forslag som styret kan ta stilling til på neste styremøte

58/2016

Klubbhus/kafe
Vi fortsetter med samme åpningstider som vi har hatt i mai.
Fra 1. juli overtar vi rengjøring av klubbhuset selv. Vaskeavtalen er sagt opp.

59/2016

Protjenester
Gordon presenterte en del idéer som styret tar med seg inn i planleggingen av neste års drift

60/2016

Økonomi
Regnskap for årets 5 første måneder ble gjennomgått.
Mai har vært en bra måned, økonomien er fortsatt anstrengt, men under kontroll
Vi er marginalt foran fjoråret på kontingentinnbetalinger.

61/2016

Samarbeidsmøte med golfklubbene på Sørlandet.
Vi er initiativtaker og vert for et møte som arrangeres på Bjaavann 22/6. Det stiller folk fra
Arendal, Grimstad, KGK, Mandal og Utsikten. Liste over potensielle samarbeidspunkter ble
skissert.

TN

06.07

TN

15.07

SEH

06.07

Neste styremøte 08/2016 blir flyttet fra 29.06 til onsdag 06.07, kl. 19:30 på Bjaavann

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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