Protokoll – Styremøte 10/2021
På Klubbhuset – 27.01.2021, kl. 17:30 – 22:00
Til stede: Vidar Borgen (VB), Espen Olsen (EO), , Øyvind Larsen
(ØL), Per Sigurd Aulin (PSA), Lasse Eidskrem (LE)
Forfall: Rita Holst, Anne Marie Schumann
Referent: Glenn Ugland

Sak

Kort beskrivelse og action

112/2021

Gjennomgang Utvalg


113/2021

114/2021

Ansvarlig

Turneringsutvalget – Ingarth Kallevik blir med
som leder i 2021 – Kickoff møte innen kort tid.

Treningssenter

GRU/EO



Drift: Fungerer veldig bra – Glenn får hjelp av
Espen med å sette opp oversikt over varer i
kjøleskap. Samtidig øker vi renhold rundt
toalettene og treningssenteret fra 1 til 2 ganger
i uken.



GRU/EO/ØL
Styret har vedtatt å lease 3 stk trackman
/VB
simulatorer som forhåpentlig skal være klare til
bruk høsten 2021.

Ferdigstillelse av Startbu
GRU/ØL


Jan Åge Nordlie har sagt seg villig til å støype
fundament og kle kledningen på startbua. Skal
være ferdig til sesongstart.

Frist

115/2021

Golfbiler


116/2021

Vår nye sponsoransvarlig er godt i gang med
nye møter for å anskaffe sponsorer.

Budsjett 2021


109/2020

VB
Styret anerkjenner viktigheten ved arbeidet
rundt å forhindre flom men ønsker å se rapport
fra SWECO før det tas noen beslutninger.

Sponsor


118/2021

GRU

Flomgruppa


117/2021

Styret har vedtatt innkjøp av 6 nye golfbiler på
leasingavtale i 5 år. Alle golfbilene blir levert
med en modul som skal gjøre det enklere å
administrere utleie.

Styreleder har i sammen med
økonomiansvarlig Tor Johannesen oppdatert
Budsjettplaner for 2021. Vedtatt på styremøte.

VB

Nytt betalingssystem på driving rangen


Grunnet noen problemer med SOLO systemet, GRU/EO
så har vi besluttet å installere nytt system på
driving rangen.

110/2020

Årsmøte 2021


Foreslått dato: 10 mars



Masterplan erstattes med «Prosjekt Nextstep»

VB/EO



Glenn henter inn årsrapporter fra alle
utvalgsledere før årsmøte.

GRU



Før vi tar en endelig beslutning på hvordan vi
skal arrangere årsmøte – så skal vi få
anbefalinger fra NGF 03 februar på hvordan vi
kan gjennomføre årsmøte i disse tider.

GRU/VB

Neste Styremøte er_____________ . 2021 klokken 17:30 – på klubbhuset Bjaavann
Golfklubb.
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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