Protokoll – styremøte 11/2018
Hos Claire, 07.nov. 2018, kl. 17:00 – 20:00
Til stede: Sally E. Hoff (SEH), Irene H Bakke (IHB), Per Arne
Haugedal(PAH), Claire Jebsen (CJ), Knut Notland (KN) og Lasse
Eidskrem (LE) fra kl. 18:00,
Forfall: Anne Marie Schumann (AMS),
Referent: Knut Notland

Sak

Kort beskrivelse og action
Møtet innledet med deilig gryterett m/tilbehør. Tusen
takk til Claire.

86/2018

Midlertidig ansettelse av Lasse Eidskrem
Daglig leder har sluttet og det er behov for å ha en
person til å styre klubben inntil videre. Lasse har sagt
seg villig til dette.
Enighet om å ansette Lasse Eidskrem i 60% stilling
gjennom vinteren. Tidspunkt for oppstart avtales
nærmere. Lasse trer ut av klubbstyret når han begynner
i jobben. Han har også vært inhabil i behandling av
denne saken i styret.
Samtidig ble det besluttet å utlyse 60% stilling som
klubbsekretær som skal fungere i 2019.
Stillingen publiseres foreløpig på klubbens nettside og
Facebook.
Stillingsbeskrivelse må utarbeides.
Henv fra NAV
Det har kommet henvendelse fra NAV om en mulig
kandidat som klubbsekretær.
Besluttet å intervjue denne personen for å sjekke ut om
det er en relevant kandidat.
Henv. fra grunneier vedr. vedlikehold av bygninger
En av grunneierne stiller spørsmål vedr vedlikehold av
bygninger og diverse felling av trær.
Besluttet å ta et avklaringsmøte med grunneier.
Etter styremøtet er avtalt møte med grunneier

87/2028

88/2018

Ansvarlig Frist
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SEH

25.11.18

SEH
89/2018

Budsjett 2019

90/2018

91/2018

92/2018

93/2018

Det er kommet innspill fra greenkeeper vedr. behov for
nye maskiner. Har beskrevet behov 20019, 2020 og
2021.
Det er også kommet innspill fra Kjell Kjønaas ang
vedlikehold av bygningsmassen, herunder rapport fra
takstmann.
Likelededes har en fått innspill ang Drivingrangen og fra
Juniorutvalget.
Må prøve å få til et budsjettmøte med
økonomiansvarlig, Thor, snarest mulig. Det må gjøres
før neste styremøte.
Stian må lage en oversikt over gjeldende leasingavtaler
med årlig kostnad og avtalenes løpetid.
Sponsorer
Lasse refererte status for sponsorer. Noen faller bort og
andre ønsker redusert pris i avtalen. Vi må prøve å til et
nytt hotell i sponsorportefølgen. Intensivere salg av
reklameskilt på rangen – kr 10 000,-, prioritere mindre
bedrifter/håndverkere.
Må satse på å få i gang igjen sponsorturneringer neste
sesong.
Gumpen avtalen løper ut 2019.
Vi må finne en løsning for sponsorballer på rangen.
VEB kommite
Vi må etablere en komité som kan jobbe med utvikling
av veb siden til klubben.
Status juniorer
Bjaavann og KGK har et godt samarbeide og arbeider
aktivt for å utvikle dette til beste for begge klubber.
Uansett må videre arbeid her forankres i styret. Per
Arne ser nærmere på dette og vil delta på kurs på KGK
17.11.18.
Eventuelt
Naturskade fondet:
Vi har fått utbetalt kr 462 000,-, noe som er mer enn vi
har rapportert så langt.
Årets ildsjel:
Forslag med navn og begrunnelse sendes til Sally.
Nærmere info finnes på klubbens hjemmeside.
Golfhefte:
Klubben har kjøpt inn 100 stk. Salget så langt går bra.
Kunstlottereri:
Lasse har forslag om å kjøre i gang et kunstlotteri med
flotte kunst gevinster. Kan gi klubben betydelig inntekt.
Besluttet å kjøre dette videre med Lasse som ansvarlig.
Åpen proshop/kafè
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PAH

28.11.18

Info

Info

Info

Det blir åpen proshop/kafè på klubbhuset 2. og 9.12 kl
11-14.
Annonsere dette på hjemmesiden.
Høstdugnad:
På grunn av svært dårlige værmeldinger besluttes
dugnaden utsatt fra 10.11. til 24.11. Påmelding i
golfboks.

SEH

Info

Neste styremøte er planlagt 28.11 kl. 18.00. Sted ikke avklart
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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