Protokoll – styremøte 01/2021
På Internett – Microsoft Teams, kl. 18:00 – 21:00
Til stede: Vidar Borgen (VB), Espen Olsen (EO), Lasse Buvarp
(LB), Anne Marie Schumann (AMS), Rita Holst (RH), Øyvind
Larsen (ØL), Per Sigurd Aulin (PSA)
Forfall: Ingen
Besøk: Miljøutvalget v/ Jan Spieler & Per Arne Haugedal
Referent: Øyvind Larsen

Sak

Kort beskrivelse og action

Ansvarlig

01/2021

Velkommen & introduksjon

Alle

•

Velkommen til Lasse Buvarp som nytt
styremedlem i Bjaavann Golfklubb - og en
tusen takk til Lasse Eidskrem for sin
innsats og engasjement i styret i en
årrekke.
Styreleder: Vidar Borgen
Nestleder: Espen Olsen
Styremedlemmer: Øyvind Larsen, Anne
Marie Schumann og Lasse Buvarp.
Vara: Rita Holst og Per Sigurd Aulin.

02/2021

Vårdugnaden 2021
•

03/2021

ALLE/GRU

Styret har gått igjennom infoskriv før
utsendelse og er enig med dugnadsutvalget.

Medlems oppdatering

GRU

Frist

04/2021

•

Antall medlemmer: Ca 800 stk, Glenn
rapporterer om mye pågang og daglige
innmeldinger.

•

Ca 70 nye medlemmer siden 01.01.2021

•

Ca 50 medlemmer er nå Premium medlemmer

Utvalgs rapporter
•

VB

Dameutvalget – Alle datoer er nå satt for
damedagene gjennom sesongen.
01 juni arrangerer vi World Womens Golf Day
– her vil vi invitere NGF rep og alle
sørlandsklubber.
Det jobbes med å arrangere felles
dametreninger hvis det er interesse rundt det.

•

Junior – Det er laget treningsavgifter som
inkluderer diverse fordeler om man er aktiv
junior spiller.
Det jobbes også med å lage en ny avtale
mellom KGK og Bjaavann når det gjelder
spillerett på begge baner mellom klubbene.

•

Turnering – Styret har fått flere innspill fra
turneringsleder og gitt en tilbakemelding på
alle punkter. Turneringskalenderen er klar for
sesongen.
Turneringsutvalget ønsker gjerne nye
medlemmer som kan være med å bidra.

05/2021

Greenfee KGK
•

Bjaavann GK har oppdatert tilbudet til KGK
medlemmer for 2021 sesongen: 100 kr avslag
på gjeldende green fee.

VB/GRU

06/2021

Avtale Mandal GK?
•

07/2021

08/2021

09/2021

Mandal GK har spurt om en greenfee avtale,
og man foreslår 100 kr avslag mot at man får
det samme ved besøk i Mandal.

Årsmøte idrettsrådet 2021

•

Alle

VB

Styreleder deltar på årsmøte onsdag 28.April
18.30 på internett.

Banestatus
•

Offisiell baneåpning 11.April

•

Greenkeeper bes om å oppdatere
hjemmesiden og banestatus ved morgenfrost
og hva slags banearbeid som gjelder på
banen.

•

Utbedring av TEE 39 – forslag sendes til
baneutvalget.

•

Banemannskap bør (når sesongen er i gang
ordentlig) gi en oversikt over flaggplassering

Status Driving Range
•

Nytt betalingsystem på ballmaskinen er bestilt,
bør være ferdig installert i slutten av April.

•

Styret ser litt på priser for å utvide range, samt
muligheter for ny ballmaskin. Dagens
ballmaskin gjør det ekstra tungt for gjengen
som jobber der uke etter uke.

VB/PSA

GRU/EO

10/2021

11/2021

12/2021

Kølleboden
•

Vi venter på svar fra forsikringsselskapet om
det er «lov» å installere strøm kontakter til
skapene i kølleboden

•

Glenn lager nytt nummersystem på skapene
og i golfbox, fakturerer så fort dette er gjort.

•

Det settes opp nye skap i midten av April til de
som står på venteliste.

Status Kjøretøy
•

Styret vedtar at det er lov til å bruke private
kjøretøy på golfbanen, men det må søkes
klubben i hvert enket tilfelle, og man må ha
legeerklæring

•

Private kjøretøy må følge alle regler som er
fastsatt for kjøretøy på banen.

•

Ved bruk av private kjøretøy må det foreligge
legeerklæring

Besøk fra Miljøutvalget på styremøte
•

13/2021

14/2021

Alle

STJ

Det utarbeides en skisse til hvordan vår nye
vaskestasjon skal være.
Plassering vil være ved brønnen

Sponsoravtaler
•

Alle

Diskusjon vedr. klubbhus. Vi følger opp videre i
eget prosjek, og utreder hvilke alternativ vi har
for å løfte klubbhuset.

Vaskestasjon
•

GRU

VB

Gjennomgang av dagens situasjon.

Neste styremøte er avtalt mandag 3. mai kl 1800-2015 Bjaavann GK

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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