Protokoll – styremøte 05/2018
På Bjaavann, 14. juni 2018, kl. 18:00 – 20:00
Til stede: Irene H Bakke (IHB), Knut Notland (KN), Robert
Hansen (RH), Claire Jebsen (CJ), Anne Marie Schumann (AMS),
og Sally E. Hoff (SEH)
Forfall: Lasse Eidskrem (LE), Per Arne Haugedal(PAH)
Referent: Sally E. Hoff

Protokoll fra styremøte 04/2018 gjennomgått og signert.
Sak
44/2018

45/2018

46/2018

47/2018

Kort beskrivelse og action
Daglig leder informerer:
Fryseboksen i kjelleren ødelagt. Mie sjekker pris på
fryseskap.
Skal vi ha vannflasker med egen logo? Robert sjekker
pris på kullsyreholdig vann. Anne Marie sjekker pris på
gjenbruksflasker med logo (mer miljøvennlig)
Usikkerhet rundt deltakeravgift på dame/gutte tirsdag.
Vi betaler kun deltakeravgift hos KGK.
Vedtak: Deltagere på guttetirsdag/damedag betaler
det samme som klubbens medlemmer (kr 100 i dag) for
å delta.
Klubben 2019, ansatte og organisering. For stor
arbeidsbelastning på våre ansatte har resultert i
sykemeldinger. Belastningen på de frivillige som stiller
opp er også stor. Styret må se om vi kan endre på
organisasjonen slik at vi får en bedre og mere fornuftig
arbeidsfordeling.
Vedtak: Styret vil behandle dette på eget møte hvor
flest mulig i styret kan delta. Helst i juni/juli.
Søknad om økonomisk støtte for deltagelse i EM for
seniorer. Styret har mottatt søknad fra Kjell Arnvad for
støtte til Atle Bartas deltagelse i senior EM på kr 10.000
Vedtak: Klubben har hatt så mange ekstraordinære
utgifter denne sesongen – grunnet en streng vinter og
fuktig høst – at vi ikke ser oss i stand til å støtte Atles
deltagelse i EM.
En klubb – to baner. Styreleder oppdaterte styret i
forhold til det første møte med KGK som vi har hatt for å
starte arbeidet med å utrede mulighetene for en ev
sammenslåing av de to klubbene i Kristiansand. Neste
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møte vil bli medio august. Ingen konkret info ut til
medlemmene på dette tidspunktet.
Evt
Vanntilgangen på drivingrangen blir som den er. Det er
ikke mulig å koble til noe annet vann enn det vi har pr i
dag (etterspurt av dugnadsgjengen).
GDPR; Golfbox ansvarlig for vår medlemsinfo. NGF vil
komme med retningslinjer/anbefalinger. Knut har laget
en sjekkliste ang personopplysninger, for oss i styret.
Pumpe til vanningsanlegget; Knut sjekker med Stian om
vi trenger en ny pumpe da det har vært litt motstridende KN
meldinger rundt dette.
Hullfaddere: Vi mangler kun hull fadder på hull 12
IHB
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Oversikt over styremøter for andre halvdel av 2018 avtales på møtet i slutten av juni.
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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