Protokoll - styremøte 15/2017
Tangen, 16. januar 2018, kl. 18:00-20:30
Til stede:

Fraværende:
Referent:

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

Sak

Kort beskrivelse og action

Ansvarlig

Frist

106/2017

Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøte.
Protjenester 2018
Sally og Robert gis fullmakt til å forhandle og signere avtale med Gordon

SEH

01.02

RH

01.04

RH

01.04

RH

01.03

TJ

17.01

107/2017

Avtale med Enter Fritid/Bymisjonen Kristiansand
Styret bifaller avtaleutkast mottatt fra Per Anders Havnes. Det er svært positivt at vi får til
slikt samarbeid. Takk til Per Anders og andre hjelpere.

108/2017

Vintertrening på simulator for juniorene
Forslag fra juniorutvalget om å samle juniorene til simulatortrening hos KGK bifalles. Det
bookes i første omgang 20 timer. Takk til Per Øyvind Svenkerud som tar tak i
juniorarbeidet i klubben fremover.

109/2017

Juniorsamarbeid med KGK
Forslag fra Juniorutvalget og KGK.
Fri deltakelse for klubbenes juniorspillere på klubbenes treninger – bifalles
Fritt spill for alle juniorer under 18 år på de to banene – bifalles, men i helgene gjelder ikke
ordningen før etter kl 15. Det lages og deles medlemsliste for denne gruppen i GolfBox
som gir 0 i greenfee ved booking.

110/2017

111/2017

112/2017

Fritt spill for KGK og Bjaavann ansatte
Forslaget fra KGK om at alle ansatte i de to klubbene får fritt spill på banene bifalles. Før
sesongstart oversendes navnelister og det deles også medlemsliste i GolfBox som gir 0 i
greenfee ved booking for denne gruppen.
Samarbeid med Hjørring
Styret bifaller forslaget som er mottatt fra Hjørring. Greenfee ordning formaliseres. Det er
kontakt på turneringssiden som forhåpentligvis fører til en felles turnering i år (eller fra
neste år). Juniorsamarbeidet fortsetter.
Regnskap 2017
Foreløpig regnskap gjennomgått og godkjent. Sendes revisor.
Til tross for noe reduserte inntekter går det mot et greit resultat.

113/2017

Budsjett 2018
Budsjettforslag diskutert og sannsynliggjort. Godkjent.

114/2017

Valgkomité 2018
Det er styret som nominerer og kandidater forespørres

TJ/HH/SEB

29.01

Medlemsinformasjon
Det sendes ut medlemsinformasjon med årsmøtepapirene vedlagt i uke 6

TN

09.02

115/2017

Neste styremøte på Tangen, 29. januar 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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