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Utskrift av Protokoll styremøte 1 – 2013  
 

Bitfrost lokaler, 14. mars 2013 kl.1900 – 2100 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Erik Berge (EB), Tore Hansen (TH), Wenche Rosseli (WR) 
Oddleiv Moe (OM), Jan Erik Tønnessen (JET) 
Forfall:, Elin Vabo Johnsen (EVJ),  
Fra adm: Solveig Helgaas (SH), Steinar Gjertsen (SG) 

    Referent: JK 
 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 

 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen tas til etterretning. 

  

1/13 Konstituering av nytt styre 

Ansvarsområder: 

Økonomi –TH 

Langsiktig finansiering – JET 

Rekruttering/beholde medlemmer – EB 

Kafedrift – WR 

Informasjon – OM 

Politiattester – EVJ 

Ansatte – TH 

 

JK informerer om at han grunnet sitt familieforhold til SH er inhabil i saker som 
berører henne. 

  

2/13 Orientering om økonomi 

Innbetalingene er på et lavere nivå enn fjoråret, men kan delvis skyldes den sene 
vinteren. Utmeldingene ser i stor grad ut til å ha stoppet opp, men 
erfaringsmessig er det flere som unnlater å betale uten å melde seg ut. 

Utesteående purres per sms. 

På kostnadssiden er det god kontroll, men reparasjonen av traktoren er blitt noe 
dyrere enn forutsatt og forliket med NG er ikke budsjettert. 

Likviditeten følges opp tett og alle større anskaffelser til banen godkjennes av SH. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

SH/JK 

 

Snarest 

3/13 Greenfee-priser 2013 

Ordinær greenfee settes til 600 kr for voksne og 300 kr for juniorer. 

I lavsesong (april-juni og september-desember) settes greenfee til 450 kr for 
voksne og 200 kr for juniorer. 

Gjest av andelseier og spillere fra klubber i Golf i Sør gis 200 kr på ordinær 
greenfee for voksne og 50 kr i rabatt for voksne i lavsesong. 
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Formiddags greenfee tilbys i lavsesong til 400 kr for voksne. 

Greenfee for ni hull settes til 300 kr for voksne og 150 kr for juniorer. 

10 greenfee tilbys til 4500 kr, mens 4 greenfee tilbys til 2000 kr. 

Enstemmig vedtak: 

Prisene vedtas enstemmig. 

 

 

 

 

4/13 Krav fra Nes Golfsenter (NG) 

 
I etterkant av at prosessen med NG ble avsluttet har fremmet et krav om 
erstatning da de mener at det allerede er inngått en avtale. Vi har fått en 
vurdering fra advokat som støtter vårt syn om at klubben ikke har noen 
forpliktelse, men det er likevel ønskelig å løse dette på en minnelig måte. NG har 
lagt frem et tilbud på forlik på 40.000 kr. 

 

Enstemmig vedtak: 
JK og SH gis fullmakt til å inngå et forlik begrenset oppad til 40.000 kr for 
dokumenterte utgifter NG har hatt ifm prosessen. 

 

 

 

 

 

 

JK 

 

 

 

 

 

 

Snarest 

5/13 Orientering fra marked 
 

Det har vært krevende å få markedsarbeidet i gang igjen, men SG er optimist på 
at en skal klare å være nært budsjettet med utgangen av året. Det er helt klart 
vanskeligere å få til større avtaler nå enn tidligere og det må jobbes lengre med 
hver avtale. 

Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

  

 

 

 

 

___________________ ____________________ ______________________  
Jakob Kallevik Whenche Rosseli  Tore Hansen 
Styreleder 
 
 
 
__________________ _____________________  
Jan Erik Tønnessen Erik Berge   
 


