Protokoll - styremøte 13/2017
Tangen, 5. desember 2017, kl. 17:00-19:30
Til stede:
Fraværende:
Referent:

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

Sak

Kort beskrivelse og action

Ansvarlig Frist

93/2017

Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøte.
Kontingentsatser og medlemskapskategorier 2018
Det foretas en evaluering både av satser og kategorier og forslag presenteres på neste
styremøte. Vi ser for oss mindre justeringer.

SEH/IHB

94/2017

95/2017

Greenfeeavtaler
Vi er positive til fortsatt greenfeesamarbeid med Mandal og Arendal. Grimstad og Utsikten
vil også behandle dette på sine neste styremøter. Vedr. KGK, se sak 102/2017.
Rabattsatser må ses opp mot event. justerte greenfeesatser for klubbene i 2018 og derfor vil
den endelige utforming av avtalene først kunne gjøres etter klubbenes årsmøter på nyåret.
IHB
Det tas også kontakt med Kragerø.
Samarbeidsavtale med Hjørring Golfklubb
Vi har hatt første møte og mottatt forslag fra Hjørring til flere «samarbeids-prosjekter», både
på greenfee, turneringer og juniorer. Turneringsbiten oversendes turneringsutvalget for
uttalelse.

96/2017

Juniorsamarbeid på Sørlandet
Klubben går inn i et samarbeid med Utsikten, Mandal, KGK, Grimstad og Arendal under
ledelse av Hasse Åberg, tidligere pro i KGK, nå på Fana og trener for profesjonelle
golfspillere i Team Norway. Hasse vil være tilgjengelig både for klubbene individuelt og også
forestå felles tiltak. Dette blir et supplement til vår egen organisasjon med Pro og
juniorutvalg. Vi binder oss for 3 år med en ramme på 35 000 kr/år.

97/2017

Årsmøte 2018
Årsmøte var tenkt mandag 19. februar kl 18 på Stiftelsen Arkivet i Vesterveien 5.
Revisor må selvsagt har sluttført sitt arbeid innen årsmøtedato. Det viser seg at 19. februar
er i skolens vinterferie så ny dato må fastsettes på neste styremøte.

98/2017

Gaver til organisasjoner med skattefradrag
Ordningen med gaver som gir skattefradrag videreføres også i år. Vi ser oss dessverre
heller ikke i stand til å innfri de resterende asfalt- og likviditetslånene og tar direkte kontakt
med aktuelle kreditorer for å informere om ordningen.

99/2017

100/2017
101/2017

102/2017

«Golfspilleren i Sentrum»
Dette er et redskap som vil hjelpe oss å få nyttig feedback fra både medlemmer og gjester.
Så snart systemet er på plass vil vi kjøre i gang en spørreundersøkelse blant medlemmene.
Medlemsinfo
Det sendes ut medlemsmail innen 8. desember. Det presenterte utkastet godkjennes
Søknad til Naturskadefondet
Dokumentasjonen (skadeomfang og tilbud på reparasjonsarbeid) som er samlet og
systematisert godkjennes og søknad sendes inn snarest.
Samarbeid med KGK i 2018
Vi er svært positive til fortsatte samarbeidsprosjekter med KGK.
Ordningen med nabospillerett avvikles. I 2017 har 57 spillere hatt nabospillerett i KGK. I flg
statistikk mottatt fra KGK har kun 26 av disse faktisk spilt på KGK i 2017 (totalt 304 runder)
56 spillere fra KGK har hatt nabospillerett hos oss. De har alle brukt spilleretten (totalt 862
runder, varierende fra 1 til 82 runder pr. spiller)
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Vi har i løpet av sesongen fått henvendelser fra KGK spillere med forespørsel om rabattert
greenfee, noe vi ikke synes var naturlig å ha i 2017.
For 2018 søkes det å etablere en greenfee avtale med KGK på lik linje med klubbens øvrige
avtaler med andre Sørlandsklubber. KGK kontaktes.

TN

13.12

Neste styremøte på Arkivet, 13. desember kl. 17.
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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