Protokoll – styremøte 03/2018
På Bjaavann, 18. april 2018, kl. 18:00 – 20:30
Til stede: Stian Johnsen (for sak 28), Irene H Bakke (IHB), Knut
Notland (KN), Robert Hansen (RH), Claire Jebsen (CJ), Anne
Marie Schumann (AMS), Lasse Eidskrem (LE), Per Arne
Haugedal(PAH) og Sally E. Hoff (SEH)
Forfall:
Referent: Sally E. Hoff

Sak
28/2018

Kort beskrivelse og action
Orientering fra geenkeeper/åpning av banen
Greenkeeper orienterte om banens tilstand. Som vi alle
fryktet så har vinteren vært tøff og hard og gitt store
utfordringer for greenkeeper & team. Banestatus
oppdateres fortløpende på hjemmesiden vår, mere info
publiseres der.
Konsekvensene av banens tilstand blir at banen åpner
for spill på en provisorisk 9-hulls bane med noen
vintergreener 1.mai. Alle turneringer i mai avlyses
(bortsett fra klubbturneringer). Robert kontakter
turneringsutvalget og eksterne parter for å informere
slik at nye datoer kan avtales. Golfbox og kalenderen må
oppdateres. Redusert greenfee må innføres til banen
åpner for fullt.

29/2018

Ansvarlig Frist
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01.05

Banens normale sløyfe åpnes for spill ca medio juni og vi
håper at greenene er tette og fine medio juli.
Orientering/nytt fra administarsjonen
Fremdeles flere medlemmer som ikke har betalt. Robert
purrer. Medlemmer som har utestående fra tidligere år
må også betale dette før de kan betale årets kontingent.
Ekstra utgifter i forbindelse med klargjøring av banen og
mangel på inntekter i forbindelse med sen
sesongoppstart gjør at vi må revidere budsjettet for
2018.
Ny hjemmeside på plass i månedskifte april/mai
Daglig leder setter opp en oversikt over nåværende og

30/2018

31/2018

32/2018

33/2018
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tidligere sponsorer slik at vi alle har en oversikt.
Rapport fra økonomiutvalget – til orientering
Rapporten er pr 31.03 og er som forventet. Men det
påpekes at april+mai vil bli utfordrende måneder da det
blir økte utgifter i forbindelse med klargjøring av banen
for sesongen samtidig som det blir sterkt reduserte
inntekter både på greenfee, kafe og proshop salg
Kafe drift 2018
Jørgen Flood utvalget har levert en grundig og godt
gjennomarbeidet vurdering av forskjellige driftsmodeller
for drift av kafeen på Bjaavann. Daglig leder/styret vil
legge dette til grunn for å finne en mer permanent
løsning på driften i kafeen fra 2019. For årets sesong vil
vi basere oss på dugnadsinnsats slik det ble gjort i 2017
sesongen.
Vedtak:
Daglig leder legger frem et forslag til hvordan
kafedriften skal organiseres.
Henvendelse fra frisbeeklubben
Klubben har fått en forespørsel fra frisbeeklubben om
bruk av banen vår. De ønsker å sette opp en frisbee
bane på banen vår og har sendt skisse over mulig
løsning.
Vedtak:
Styret ser ikke at vi har rom for slike aktiviteter på
banen da det vil blokkere for våre medlemmer.
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En klubb – to baner
Styret i KGK har satt ned et utvalg på tre personer som
skal (i samarbeid med oss) se på fordeler/ulemper ved
å slå sammen de to golfklubbene i
Kristiansandsregionen.
Vedtak:
I tillegg til styreleder og styremedlem Lasse Eidskrem,
vil Jakob Kallevik bli forespurt om han vil være med i
utvalget
Forslag til arbeidsfordeling styret/administrasjonen
Styreleder har laget et forslag til arbeidsfordeling
mellom styret og administrasjonen, basert på forslag
fra NGF.

SEH

Vedtatt

35/2018

Medlemsmøte
26.april blir det medlemsmøte i SR banks lokaler

SEH/RH

19.04

36/2018
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Forslag til poster på agenda:
Banestatus
Økonomi
Dugnad
En klubb – to baner
Demodag
Grasrotandelen
Rapport fra årsmøtet i idrettsrådet – til orientering
Klubben var representert med 4 styremedlemmer +
daglig leder på årsmøtet i idrettsrådet. Det var
tydeligvis delte meninger om hvor vellykket
Summergames var i 2017 og også rundt opplegget i
2018.
Styreleder kontakter juniourutvalget for å sjekke hvor
informert/involvert de er
Evt:
Greenfeesamarbeid 2018.
Norsk Seniorgolf ønsker et tilbud på greenfee for
lagserien i Norsk Seniorgolf.
Vedtak:
Lagserien i Norsk Seniorgolf får 50% rabatt på
greenfee når de spiller hos oss
Noen av veiene på banen er utsatte for vær og vann. Vi
sjekker pris på asfaltering
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Klubbkolleksjon. Vi kikket på plaggene fra Scantrade
som er foreslått som en «klubbkolleksjon». Noen av
plaggene ikke aktuelle som golf tøy (bukse, shorts)
Dameutvalget.
Dameutvalget vil gjerne ha ColorLine biletter til
premiering på sine damedager. Ønsker også Logoballer
med Damedag på.
Daglig leder inviterer til Golfbox kurs

AMS/RH
RH

09.05

Neste styremøte blir 14.05 på Bjaavann
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 signerte originalen arkiveres.
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