Protokoll – styremøte 14/2018
Klubbhuset Bjaavann 09. januar 2018, kl. 18: - 20:00
Til stede: Sally E. Hoff (SEH), Per Arne Haugedal(PAH), Knut
Notland (KN) og Lasse Eidskrem (LE)
Forfall: Anne Marie Schumann (AMS), Irene H. Bakke (IHB) og
Caire Jebsen (CJ)
Referent: Knut Notland

Sak
110/2018

111/2018

Kort beskrivelse og action
Gjennomgå og godkjenne referat
Referat godkjent med noen mindre justeringer.
Premium medlemskap – hva skal inngå i lista?
På grunn av at drift av proshop og kafe overdras til
Gordon for 2019, blir det noen mindre justeringer i
valgene som kan gjøres i Premium medlemskap.
Detaljene kunngjøres på hjemmesiden. Prisen foreslås
holdt som for 2018 – kr 10 000,-.

Ansvarlig Frist
SEH

Info

112/2018

Gjennomgang sjekkliste årsmøte, forslag og
dokumenter som skal foreligge
• Årsmøte avholdes 28. feb. kl. 18:00 på arkivet.
• Sjekkliste og frister gjennomgått
• Foreslå at tilleggskontingent inkluderes i
medlemskontingenten.
• Virksomhetsplan, Masterplan og handlingsplan SEH
må revideres/oppdateres før årsmøtet.
• Agenda og sakspapirer må foreligge senest en
uke før årsmøtet.
• Årsregnskap 2018 og budsjett 2019 må på
plass snarest. Dette blir hovedfokus på
styremøte

113/2018

Aktiviteter på DR – Fun Event
Tidspunkt foreløpig satt til de 2 siste helger i mars og
1. helg i april. Mer info kommer på hjemmesiden.

PAH

114/2018

Rangeballer
Vi har for få rangeballer til sesongstart. Det må i 1.
omgang kjøpes inn min. 3000 nye baller uten logo,
men tydelig merket «rangeballer». Prøve å få sponsor
til å kjøpe inn 6000 ekstra med sponsorlogo. Kvalitet
på nye baller bør være som dagens Mosvold baller.

PAH

115/2018

IT-personvern eklæring
Sally fremla forslag til IT-personvern erklæring (mal fra
Golfforbundet) Alle styre medlemmer,
utvalgsmedlemmer og andre som har tilgang til
medlemsinformasjon må sette seg inn i, og signere på
denne.
SEH

116/2018

Eventuelt
• Per A. Havnes deltatt på Golf forum. Må ha
fokus på GDPR.

Info

•

Kunstlotteri arrangeres før påske.

•

Juniorer har trening på KGK hver tirsdag kl. 18 - PAH
21 frem til 9. april.

•

Ny pumpe til vanningsanlegget er bestilt.
Pumpen leveres ca uke 8. Også fått tilbud på 3
nye vinduer til klubbhuset. Grei pris. Vinduer
bestilles.

KN

•

Ny type drenering. Styret går for å teste ut
dette på hull 9 i første omgang.

Info

•

Kandidat til klubbsekretær. Kalles inn til
2.gangs intervju så snart som mulig. Sally
finner tidspunkt for dette.

SEH

Sponsoransvarlig. Det jobbes for å finne en
person som kan påta seg denne oppgaven.
Mulig kandidat skal kontaktes snarest.

LE

•

LE

Neste styremøte planlagt 23. januar kl 18:00. Sted opplyses senere.

Sally E. Hoff
Knut Notland

Per Arne Haugedal

Lasse Eidskrem

