Protokoll - styremøte 14/2017
Tangen, 13. desember 2017, kl. 19:00-20:30
Til stede:

Fraværende:
Referent:

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

Ansvarlig Frist

Sak

Kort beskrivelse og action

103/2017

Kontingentsatser og medlemskapskategorier 2018
Hensyntatt den generelle prisstigning (konsumprisindeksen har steget 14,5% fra 2011 da
medlemskapet kostet 5600 kr) og kontingentnivået i andre sammenlignbare klubber vil styret
fremme følgende på årsmøtet:
Kontingenter og avgifter 2018
Medlemskapstype

Pris

Voksen med spillerett

6500

Voksen med spillerett både i Bjaavann og KGK

7700

Voksen uten spillerett, valgfritt 2 stk 18-hull eller 4 stk 9-hull greenfee er
inkludert i medlemskapet, spiller deretter på rabattert greenfee

2500

Premium-medlem, inkluderer "alt", se egen "meny"

10000

Barn, født i 2008 og senere, med spillerett

500

Junior, født i 1999 - 2007, med spillerett

1400

Barn og junior som har foreldre eller besteforeldre som er medlem, gis 50% rabatt
Ungdom, født i 1994 - 1998, med spillerett

2950

Student, fulltidsstudent gjennom hele sesongen med dokumentert betalt
semesteravgift, med spillerett

2950

Spillerett for spillere med gyldig hovedmedlemskap i annen golfklubb

4200

Deltaker på klubbens "Veien til Golf"- kurs i 2018, med spillerett alle dager,
gratis gruppetrening og gratis årskort for treningsballer på drivingrangen
Deltaker på klubbens "Veien til Golf"- kurs i 2017, med spillerett alle dager
og gratis gruppetrening
Årskort for drivingrange for deltaker på "Veien til Golf"- kurs i 2017,
ubegrenset antall treningsballer hele sesongen (strengt personlig og fordrer
medlemskap i klubben)
Årskort for drivingrange, ubegrenset antall treningsballer hele sesongen
(strengt personlig, men fordrer ikke annet medlemskap)

3900
3900

800
1600

Utleie av lite skap

500

Utleie av stort skap

800

Greenfeesatser 2018
18 hull
Voksen (født i 1998 eller tidligere)

500

Voksen klubbmedlem

350

Junior (født i 1999 eller senere)

250

Fordelskort (18 hull)
Norsk Seniorgolf (max 3 runder, mandag-fredag før kl 14:00)
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350

Golfhäftet 2017 (en rabattert runde, voksen/junior)

250/125

9 hull
Voksen

350

Voksen klubbmedlem

200

Junior

175
Greenfeepakker

10 runder

4500
Tralle/Køller/Bil

Utleietralle

30

3-hjulstralle

50

Køllesett (18 hull)

300

Golfbil (18 hull) *

300
Drivingrange (40 baller pr bøtte):

Pr. bøtte (polett/kortautomat)

40

Kort á 10 bøtter
Årskort for drivingrange, ubegrenset antall treningsballer hele sesongen
(strengt personlig, fordrer ikke klubbmedlemskap)

300
1600

* Seniorer (>50 år) som er hovedmedlem i klubben: Golfbil, 18 hull; kr 200
Satsene publiseres på hjemmesiden
Det sendes ut faktura til medlemmene like over nyttår

TN
TJ

104/2017

Årsmøte 2018
Mandag 12. februar 2018, kl 18 på Arkivet
Info legges på hjemmesiden med relevante tidsfrister

TN

105/2017

Samarbeid med KGK i 2018 (sak 102/2017)
Vedtaket i Sak 102/2017 omgjøres til:
Nabospillerett med KGK videreføres for 2018 under forutsetning av at årsmøtet går inn for
dette og at kontingenten for medlemskap + nabospillerett økes til kr 7.700. Det vil ikke bli
etablert noen greenfee avtale med KGK i tillegg til dette.
KGK informeres

26.12
06.01.18

24.12

SEH

Neste styremøte blir tidlig over nyttår
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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Henning Holst

