Protokoll - styremøte 11/2016
Bjaavann, 25. august 2016, kl. 18:00-21:30
Til stede:

Jan Åge Nordlie (JÅN), Tor Johannessen (TJ), Terje Nilsen (TN),
Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH)

Fraværende:

Claire Jebsen (CJ)
Siren Hansen (har bedt seg fritatt av helsemessige årsaker),
TN

Referent:
Sak

Kort beskrivelse og action

Ansvarlig

Frist

TN

01.09

TN

28.08

Godkjenning og s ignering av protokoller fra tidligere styremøter
82/2016 Utleie av skap i kølleboden
Vi har mange ledige skap (ca. 50) som vi må få utleie på. Kjører derfor «supertilbud» med
skapleie ut 2017 for 600 kr for stort og 400 kr for lite skap.
Annonseres på hjemmesiden
83/2016 Økonomi
Greenfee inntektene i august ser pr. dato noe dårligere ut enn fjorårets. Det knipes på
kostnader der vi kan. Økonomien er stram, men under kontroll.
84/2016 NGF-prosjekt «Økt frivillighet i klubbene»
Forbundet søker samarbeidsklubber til prosjektet som skal startes i høst. Vi sier oss
interessert i å være med (http://www.golfforbundet.no/nyheter/2016/08/okt-frivillighet-iklubbene-ngf-soker-samarbeidsklubber)
85/2016 Tilbud om fordelskort til klubbmedlemmer
Vi vil tilby våre medlemmer fordelskortet Lyoness. Dette er gratis både for medlemmer og
klubben og vil kunne gi klubben inntekter ved at medlemmene bruker kortet (og får rabatt) i
kortets 300 000 brukersteder i 47 land. Jan Strømme (aktiv senior-golfer) har påtatt seg å
drive dette i klubben. Miklagaard Golfklubb har også nylig inngått et samarbeid med Lyoness.
86/2016 Utleie av klubbhuset
Etter nærmere avtale stilles klubbhuset til disposisjon for utleie. Medlemmer har selvsagt
fortrinnsrett og gunstig leie på 2000 kr, andre må ut med 3000 kr pr. dag/kveld.
87/2016 Medlemsmøte
Det arrangeres medlemsmøte med fokus på «Bjaavann i 2017» hvor det inviteres til gode
innspill/idéer. Tentativ dato tirsdag 18. oktober i SR-Bank.
Neste styremøte på Bjaavann, onsdag 14. september kl. 19:30.

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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