Protokoll – Styremøte 11/2021
På Klubbhuset – 01.03.2021, kl. 17:30 – 20:00
Til stede: Vidar Borgen (VB), Espen Olsen (EO), Øyvind Larsen
(ØL), Per Sigurd Aulin (PSA), Lasse Eidskrem (LE), Rita Holst
(RH) og Anne Marie Schumann (AMS)

Forfall: Ingen
Referent: Glenn Ugland

Sak

Kort beskrivelse og action

112/2021

Behandle innkommende saker til årsmøte

Ansvarlig

VB/EO


113/2021

114/2021

Det har kommet 3 forslag til saker på årsmøte.
Styret tar disse sakene opp på årsmøte
10.mars.

Årsmøtet – gjennomføring og roller


Vi har leid inn et profesjonelt selskap som
heter Trippus som skal hjelpe oss med
gjennomføringen av årsmøte digitalt.



Vidar Borgen, Espen Olsen, Glenn Ugland og
Jon Arthur Johannessen blir nøkkelpersoner
under årsmøte for å få dette gjennomført.

VB

VB/EO/GRU

Ferdigstillelse av Startbu
ØL/GRU


Jan Åge Nordlie sammen med litt hjelp fra
forskjellige personer har gjort en strålende jobb

Frist

med ¨ferdigstille startbua. Den er nå 95%
ferdig, og vil komme på plass før sesongen er i
gang.

115/2021

117/2021

118/2021

109/2020

Priser på Golfbiler


Styret har vedtatt å gå vekk fra prisen som
heter «De over 50 år». I stedet vil
rabattordning gjelde for de som har
legeerklæring, uavhengig av alder.



Alle med legeerklæring vil få en rabatt på 100,-

GRU

Driving range og baneåpning


Vi har snakket litt med GK og fått meldinger
om at vi prøver å åpne hovedbanen med
sommer greener første uke i April – dette
kommer selvfølgelig an på været.



UKE 9 skal banemannskapet jobbe med
drenering på driving rangen, den vil derfor
være stengt UKE 9, men åpner opp for
selvplukk frem til vi får montert ny
betalingsløsning på ballmaskinen.

Gjennomgang utestående betalinger 2020


Glenn informerer om ca 90 000,- utestående
fra 2020 i medlemsavgifter.



Mye adm. arbeid går på purring – og vi ser på
løsninger for å samarbeide med et inkasso
selskap.

GRU

GRU

Gjennomgang status Treningssenter


Glenn har hatt litt for mye arbeidsoppgaver i
det siste, og fikk ikke levert rapporter til
styremøte – men vil komme frem til neste
styremøte.

GRU/EO

Neste Styremøte er 07.04.2021 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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