Protokoll - styremøte 07/2017
Bjaavann, 3. juli 2017, kl. 18:00-20:00
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

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

54/2017

55/2017

56/2017

Økonomi
God kontroll.
Vareopptelling pr. 30. juni gjennomført og det lages økonomisk halvårsrapport som sendes
ut i medlemsmail i juli
Greenfeesamarbeid med KGK
Henvendelse fra styret i KGK om mulighet for greenfeesamarbeid i tillegg til dagens
samarbeid om nabospillerett.
Styret finner det ikke hensiktsmessig nå, midt i sesongen, å inngå et slikt samarbeid. Tas
opp under evalueringen av dagens samarbeid og vurdering av samarbeid mellom klubbene
neste sesong.
Oppdatering av hjemmesiden
Vår leverandør har kommet opp med en ny versjon som nå er tilgjengelig. Lasse leder
prosjektet som over sommerferien starter arbeidet med å markedsorientere siden.

TJ

20.07

LE

31.12

TJ

15.09

57/2017

Drift i klubbhus
Vaktliste (kombinasjon av ansatte og frivillige) er klar ut juli. Deretter trenger vi flere frivillige
(som kan kontakte Esben)

58/2017

Søknad til Gjensidigestiftelsen
Det søkes å lage en søknad med basis i det planlagte treningsområdet på utfylt område i
fortsettelsen av parkeringsplassen. Søknadsfrist 15. september
Det henstilles til Per Ander Havnes å lede arbeidet

59/2017

VIPPS
Systemet vi bruker for bedrifter er ennå i utviklingsfasen. Dagen løsning er ikke god nok og
skaper mye ekstraarbeid. Det må vurderes om vi i en periode til systemet forbedres kun skal TJ
ha betaling for Turneringer på «menyen»

60/2017

15.07

Greenfeeoverenskomsten
Styrets preliminære holdning er at overenskomsten beholdes og at vi derved sikrer våre
medlemmer retten til å spille på andre norske baner tilsluttet NGF. NGF ber om
tilbakemelding på utsendt høringsnotat inn 15. august. Endelig tilsvar til notatet vedtas på
neste styremøte
Neste styremøte blir i første halvdel av august. Kalender for styremøtene 2. halvår vedtas på
dette møtet og publiseres på hjemmesiden.

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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