Protokoll – styremøte 07/2018
På Bjaavann, 29. aug 2018, kl. 18:00 – 20:00
Til stede: Knut Notland (KN), Robert Hansen (RH) Anne Marie
Schumann (AMS), Sally E. Hoff (SEH) og Lasse Eidskrem (LE),
Forfall: Irene H Bakke (IHB), Per Arne Haugedal(PAH), Claire
Jebsen (CJ),
Referent: Sally E. Hoff

Protokoll fra styremøte 06/2018 gjennomgått og signert.
Sak
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61/2018
62/2018

63/2018
64/2018

Kort beskrivelse og action
Info fra DL
Vertikalskjæring av fairway har startet opp. Holdt bare 4
fairwayer – må skaffe ny.
Vedtak: Under forutsetning at den oppgitte leasing
prisen stemmer, så inngår vi en leasingavtale for ny
vertikalskjærer.
Golfheftet – ønsker vi fortsatt å være med? Diskusjoner
rundt lønnsomheten.
Vedtak: Golfheftet er et godt tilbud for våre
medlemmer. Turneringene er populære med et stort
antall deltagere så vi ønsker å fortsette å være en del
av Golfheftet
Høstdugnad blir mest sannsynlig medio okt. Vi avventer
dato fra dugnads-sjenfen (JÅN). Kombinere med
påfølgende medlemsmøte/fest.
En Klubb – to baner
Klubbene har hatt flere møter hvor dette temaet
diskuteres. Ingen konkrete tiltak enda. Vi ser til Sola.
Bjaavann arrangerer tillitsmannsturneringen i år. Til
info. Bra påmelding fra begge klubber.
Vi må markedsføre golfpakken hvor vi bruker avtalen vi
har med Yess hotel. Må ut på montior, FB, hjemmeside
og til naboklubber.
Oppfølging sponsor. Viktig å få avtalt møte med alle
eksisterende sponsorer i løpet av sept.
Status golfscootere. AMS har kjørt denne i de siste
turneringer. Fungerer for 18 hull, må være obs i bratte
bakker. Vi har vært i kontakt med leverandør for å få de
returnert, men har avtalt at vi skal teste ut sept og ta
kontakt igjen. Kun en i bruk.
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65/2018

Hullfadderne – saken utsettes til neste møte da
ansvarlig for hullfadderne ikke er tilsted
66/2018
Golfbiler. Styret vurderer å innføre forbud mot bruk av
golfbiler på våt bane. Må også innskjerpe at brukerne
overholder regelen om at golfbiler kun skal brukes på
veiene!
Noen av klubbens medlemmer lurer på hva som gjelder
i forhold til private golfbiler i klubben.
Vedtak: Styret må utarbeide og offentliggjøre
retningslinjer for privateide golfbiler.
67/2018
Handlingsplan 2019. Banens handlingsplan for 2018 er
revidert, nå må vi planlegge for 2019.
Vedtak: Handlingsplan for banen utarbeides i
samarbeid med Baneutvalg/head greenkeeper i
okt/nov
68/2018
Hva er gjeldende retningslinjer for de reserverte
parkeringsplassene? Årlig avgift?
69/2018
Eventuelt
Medlemsmøte/fest kan holdes i etterkant av
høstdugnaden. Med varm mat og fokus på de nye
reglene som kommer i 2019.
Neste styremøte er planlagt 26.sept kl. 18.00 på Bjaavann
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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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