Protokoll - styremøte 10/2017
Bjaavann, 2. oktober 2017, kl. 18:00-20:00
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

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

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Klubbens Valgkomité var invitert til en uformell samtale. De stilte med leder Dan Belsnes og
medlemmene Jenny Liebermann og Carsten Akselsen. Med ett unntak (IHB) er alle styrets
medlemmer på valg, så valgkomitéen har et stort og viktig arbeid foran seg.

77/2017

78/2017

79/2017

Golftinget 2017
Arrangeres på Gardermoen 10-12. november og styret fikk fullmakt på årsmøtet til å utpeke
klubbens representanter. TJ og TN drar. Andre i styret er velkommen som observatører.
Spesielt på Fagdagen den 10. er det bra å være flere. Påmeldingsfrist 16. oktober.
Hirtshals – vennskapsklubb?
Henvendelse fra Hirtshals besvares med tilbud om greenfeesamarbeid i 2018. Vi bør
samtidig videreutvikle vårt gode forhold til Hjørring som jo er vennskapsby til Kristiansand
Golfhäftet Trophy 2018
Vi fortsetter samarbeidet med Golfhäftet og arrangerer Golfhäftet Trophy turneringen den
19. mai. Vi trenger en ny dedikert Mr. Golfhäftet i klubben som både kan selge hefter og
bidra for å få en vellykket turnering. Opplæring gis …. kontakt styreleder.

80/2017

Oversvømmelse av banen.
Banen har omtrent stått under vann og det er for tidlig å vurdere skadeomfanget.
Forsikringsselskapet har fått beskjed og etter hvert som vannet synker får vi en bedre
oversikt.
Etter den forrige høye vannstanden har styret diskutert hvorvidt det finnes muligheter til å
kontrollere vannstanden bedre. Ole Lossius har sagt seg villig til å samle en gruppe
kompetente folk for å se på problematikken og mulige løsninger. Styret applauderer selvsagt
dette.

81/2017

Økonomi
Ingen overraskelse, men som ventet synker jo inntektsstrømmen på denne tid av året. Vi har
brukt noe penger på oppgradering av vanningsanlegget og grøfting. Det styres fortsatt mot
et «hyggelig» resultat.

82/2017

Organisasjon 2018
Det er styrets klare oppfatning at en forutsetning for både å utvikle klubben videre samt få
på plass et velfungerende styre i 2018 er at det tilføres administrative ressurser utover det vi
har hatt i 2017. En daglig leder av klubben må på plass. Styret har mange baller i luften og
håper i løpet av oktober å ha en skisse til organisasjon for 2018 klar.

TN

16.10

TN

03.10

Neste styremøte på Bjaavann 30. oktober kl. 18.
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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