Protokoll – styremøte 06/2018
På Bjaavann, 8. aug 2018, kl. 18:00 – 20:00
Til stede: Irene H Bakke (IHB), Robert Hansen (RH), Claire
Jebsen (CJ), Anne Marie Schumann (AMS), Lasse Eidskrem (LE),
Per Arne Haugedal(PAH) og Sally E. Hoff (SEH)
Økonomiutvalget v/Tor Johannesen var tilstede for sak 49 + 50.
Forfall: Knut Notland (KN),

Referent: Sally E. Hoff
Sak
49/2018

50/2018

Kort beskrivelse og action
Halvårsregnskap med kommentarer v/Tor Johannesen
Resultatet ved utgangen av juni er dårligere enn revidert
budsjett. Svikten er gjennomgående på salgsinntekter.
Info ut til medlemmene i neste nyhetsbrev.
Revidert budsjett v/Tor Johannesen
Nytt revidert budsjett (rev2) utarbeidet av Tor
Johannesen (økonomiutvalget), styreleder og daglig
leder ble lagt frem og gjennomgått.

Ansvarlig Frist

RH/SEH
29.08

Vedtak: Revidert budsjett vedtatt. Vi må ha en streng
kostnadskontroll ut året samtidig som vi må ivareta
banen på best mulig måte.

51/2018

52/2018
53/2018

54/2018

Revidert budsjett oversendes kontrollkomiteen
Info fra daglig leder
Vi har nå 718 medlemmer, mange har utestående saldo.
MÅ kreve bruk av autogiro for de som vil ha
månedsbetaling.
Vedtak: Daglig leder sender ut purring på utestående
beløp før vi også minner om dette i neste nyhetsbrev.
Møtekalender 2.halvår
Vedtatt som foreslått. Ligger på hjemmesiden vår.
Golfheftet – skal vi fortsatt være med?
Daglig leder mener turneringene går med underskudd.
Må legge frem underlag for dette i neste styremøte
Yess – hotell pakke. Hvordan utnytte denne best
Vedtak: Vi ønsker å tilby «pakker» for medlemmer og
besøkende. Info ut på monitor og hjemmeside + FB.

SEH

29.08

RH

29.08

RH

29.08

RH/SEH

29.08

55/2018

56/2018

Belka cup
Har fått henvendelse fra Belka cup om å sette ny dato
for 2019.
Vedtak: Oversender dette til turnering utvalget v/Lasse
Kleven
EVT:
Bemanning kafe – sept
Ingen ansatte i sept. Må basere oss på frivillige.

SEH

29.08

Handlingsplan
SEH
Med klubbens stramme økonomi og knappe ressurser på
bane så må vi revidere handlingsplanen for 2018.08.10
Vedtak: Handlingsplanen for 2018 revideres og vi må
starte arbeid med handlingsplan 2019 i samarbeid med
greenkeeper.

29.08

Til info.
Brev fra Ivar Dalen ang golfbiler.
Vi må promotere våre to golfscootere bedre.
Styreleder sender svar.
Vedtak: Klubben må sette opp retningslinjer for
hvordan vi skal håndtere «private» golfbiler
Forslag om å rydde litt kratt rundt Grana ved bunkeren
på hull 15.
Vedtak: Ok dersom greenkeeper samtykker. Grana må
stå!

SEH

PAH

Neste styremøte er onsdag 29 aug kl 18.00 på Bjaavann.

Oversikt over styremøter for andre halvdel 2018 er lagt ut på hjemmesiden vår.
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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