Protokoll – styremøte 13/2018
Hos Anne-Marie, 17.des 2018, kl. 17:00 – 19:30
Til stede: Sally E. Hoff (SEH), Irene H Bakke (IHB), Per Arne
Haugedal(PAH), Anne Marie Schumann (AMS), Knut Notland
(KN), Lasse Eidskrem (LE) og Claire Jebsen (CJ),
Referent: Sally E. Hoff

Sak
99/2018

100/2028

Kort beskrivelse og action
Ansvarlig
Budsjett 2019
Budsjettet for 2019 gjennomgått og kommentert.
Avventer tilbakemelding fra Økonomiutvalget. Det er
som vanlig mange gode initiativer vi ønsker å få med i
budsjettet – men da må inntektene økes.
Kontingenter og avgifter 2019
Vi må ta hensyn til konsumprisindeksen og den
planlagte endringen i vår organisering og drift av
klubben for neste år og gjøre noen justeringer i
kontingenter og avgifter. Tilleggskontingenten på kr
250 som vi nå har hatt de siste tre årene, vil bli lagt inn
i den vanlige kontingenten.
Medlemskap 2.750
Spillerett 4.200
Greenfee.
kr 500 i uka
kr 650 i helgen (lørdag + søndag) og helligdager

Frist

9 hulls
kr 350 i uka
kr 450 i helg og helligdager
Golfpakker. 10 greenfee kr 5.000

101/2018

Satsene publiseres på hjemmesiden.
SEH
Faktura sendes ut like over nyttår
Øk.avd
Endring i premium medlemskap
Klubben skal ikke være ansvarlig for driften av proshop
og kafe i kommende sesong, så da må vi gjøre
endringer i forhold til det vi kan tilby i et premium

01.01
10.01

medlemskap.
Fjerner kaffeavtale.
Tilbyr greenfee hos naboklubber
Gavekort på VTG kurs
Skjema for Premium medlemskap må oppdateres
102/2018

103/2018

104/2018

105/2018
106/2018

107/2018

SEH

01.01

Nabomedlemskap
Vedtak: Styret ønsker å videreføre
nabomedlemskapet med KGK

SEH

01.01

Status sponsor/julelotteri:
Ingen oppdateringer på sponsorsiden. Julelotteriet blir
forsinket – det blir et kunstlotteri.

LE

01.02

SEH

09.01

Status klubbsekretær:
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju over
nyttår
Rapport fra golf-forum: utsatt til neste møte
Årsmøte:
Årsmøte blir 28 feb kr 18 på Arkivet. Tor har booket
lokalet. Publiseres på hjemmesiden/FB
Innspill fra banekomiteen
Banekomiteen har hatt to møter nå i høst og kommer
med flere gode innspill til hva som bør prioriteres på
banen vår, bl.a ønske om å prøve ut det nye PCD
dreneringssystemet som med hell er testet på bl.a
Losby og Arendal.
Vedtak: Styret ønsker at prøveområdet for det nye
dreneringssystemet avgrenses til å gjelde en fairway.

108/2018

Henv fra NGF
Kontaktet av NGF som lurer på om vi har noen innspill
til de. Det har vi ikke. Samtidig informerte de om at de
vil fokusere på barn og unge kommende sesong. Følg
med på NGF hjemmeside.
109/2018
Eventuelt
Neste styremøte er planlagt 09.01 kl. 18 på Bjaavann

Til
orientering

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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