Protokoll - styremøte 09/2016
Kristiansand, 20. juli/ 29. juli/ 1. august 2016
Til stede: Variende fysisk tilstedeværelse grunnet ferieavvikling, derfor også telefonisk
kontakt og kontakt pr sms/mail.
Fraværende:
Referent: TJ/TN
Sak

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Innkalling og saksliste ble godkjent

69/2016
70/2016

71/2016

Leasingavtaler 4 maskiner
Avtalt innløsningspris tilsvarende 1 (en) månedsleie etter august 2016

TJ

Rough-klipper
Ny roughklipper er leaset innenfor rammen av tidligere vedtak.

TJ

Regnskapet pr. 30.06.16 ble sendt ut 16. juli og tatt til etterretning av et samlet styre (også av
de fraværende). Styret fattet enstemmig vedtaket:
«For å sikre en forsvarlig drift og gi styret nødvendig handlefrihet må det gjøres noen justeringer
og tilpasninger av dagens drift. Kun nødvendige investeringer/utgifter for å sikre driften skal
gjennomføres. «Full service klubbhus» vil fra 5. september bli «self-service klubbhus».
Årskontrakten med Lasse Kleven avsluttes med virkning fra 5. september. Større
baneprosjekter avventes, men vedlikehold og vinterklargjøring gjøres med tilpassede
banemannskapsressurser. Avtale med pro Gordon Murray sies formelt opp innen fristen 1.
august for å gi oss full frihet til å planlegge driftsopplegget for 2017-sesongen.»
TN
De berørte parter informeres snarest og informasjon legges deretter ut på hjemmesiden så
snart som mulig.

72/2016

Åpningstider
Fra mandag 25.juli vil Gordon bidra med å holde klubbhuset/kafeteriaen åpen fra kl 0900.
foreløpig gjelder dette frem til 8. august. Arbeidstiden til de andre i klubbhuset skal tilpasses
dette.

73/2016

Annonsering i Fevennen
Fordelsprogrammet: Vi kjører samme tilbud som i juni i de to siste ukene i august: pakke med 2
GF og bil til kr 795
Annonsepakka: Ønskelig å annonsere VTG og gjerne en profilkampanje hvor en viser at golf er
noe både for ungdom, familier og seniorer.

74/2016

TN

10.08

TN

løpende

VTG-kurs i høst
Avhengig av Gordon og Kari-Annes tilgjengelighet (tidspunkt avklares snarest) legges det opp til TN
to kurs i høst hvor deltakerne får kursavgiften (1500 kr) fratrukket medlemskapet ut året.
Medlemskapet rabatteres til 3000 kr.
TN
Vennesla VGS kontaktes for avklaring om kurs for elvene der i høst

75/2016

Høsttilbud for medlemskap som også inkluderer 2017
Vi må ut med tilbud både til årets VTG-deltakere, studenter, og andre om dette. Ulike modeller
diskuter, men ikke konkludert. Videre diskusjon på neste styremøte

76/2016

Fellingstillatelse av «skadedyr» på banen. Det sjekkes hva som skal til for løyve.

77/2016

Endring av spilleretning etter 1. oktober. Etter som det blir kortere dager er det ønskelig å endre
spilleretning på banen ved at en starter på hull 10 og spiller banen derfra. Dette vil bli informert
om både på hjemmeside, i GolfBox og ved oppslag/skilting etter hvert.
Neste styremøte 11/2016, blir 15.08 kl. 18:00 på Bjaavann
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asap

TN

10.08
15.08

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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