Utskrift av Protokoll styremøte 3 – 2015
Kristiansand, 7.april 2015 kl. 1900-2100
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Paal Østberg (PØ), Irene Bakke (IB), Oddleiv Moe (OM),
Nils Plathe (NP), Jon Egil Jøssang (JEJ), Jan Veikko Granroth (JVG), Irene Bakke (IB)
Forfall:
Fra adm: Solveig Helgaas (SH)
Referent: JK

Sak

Beskrivelse

0/15

Protokoll fra forrige møte

Ansvarlig

Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent.
2/15

Orientering om økonomi
564 medlemmer har betalt så langt. Kontingentinngangen er på nivå med 2014.
Det vil bli endringer ift budsjett grunnet endringen på kafe, men det vil ikke
påvirke resultatet vesentlig.
Det gjøres noe enklere vedlikehold på veien på de mest utsatte områdene.
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

4/15

Møteplan for styret
Tirsdag 7. april kl 1900 på Bjaavann
Enstemmig vedtak:
Tas til etterretning.

12/15 Starttidsbestilling og Pay&Play
Det har vært noen oppstartutfordringer med løsningen med spill på to 9hullsrunder i stedet for en 18-hullsrunde. Utfordringene skyldes flere forhold:


Det er innført bekreftelse av starttider før en går ut og foreløpig ser vi at
mange av ulike årsaker ikke bruker dette. Det skaper en rekke
utfordringer da disse starttidene blir frigjort når de ikke bekreftes. Dette
følges opp fremover.



Enkelte dager i påsken har åpning av banen blitt utsatt og på disse
dagene har det vært spesielt krevende grunnet forsinket start.



Det har blitt reagert på at det er satt av for lang til å spille ni hull. Dette er
allerede justert slik at tiden er kortet ned. Det er også mulig å gjøre dette
manuelt ved å velge å bestille to 9-hulls runder.



Vi ser at informasjonen har vært noe mangelfull og det vil derfor bli
utarbeidet en mer detaljert informasjon. Det gjelder spesielt ift hvordan en
kan bestille starttider for bare ni hull og på siste ni hull.
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Frist

Det medfører at det blir mulig å bare spille ni hull og det blir flere tilgjengelige
starttider.
I tillegg ønsker styret å åpne for pay&play på en 9-hullssløyfe en fast dag i uken
for å la nye golfspillere prøve seg ute på banen.
Ytterligere informasjon vil bli gitt før sesongstart.
Vaktliste:
16/4 NP
23/4 PØ
30/4 JVG
7/5 IB
14/5 Utgår
21/5 PØ
28/5 JEJ
Enstemmig vedtak:
Informasjon tas til etterretning.
13/15 Refinansiering av klubben
Det jobbes videre med refinansieringen av banen. Det er avtalt nye møter med
kommunen. Det jobbes med en beskrivelse av hva som er investert i anlegget
frem til nå og hvilke aktiviteter vi har på anlegget.
Det er anbefalt at en ber om forhåndsuttalelse på muligheten for skattefradrag
ved eventuell avvikling av andelslaget. Andelslaget/andelseierne må vurdere
dette.
Enstemmig vedtak:
Informasjon tas til etterretning.
15/15 Marked
Det er krevende å få til nye avtaler i dagens marked samtidig som det er ønskelig
med en betydelig høyere aktivitet på dette området. Styret ønsker derfor å
fokusere på å få etablert flest mulig nye avtaler.
Det jobbes med å revitalisere sponsorturneringene og –turen.
Enstemmig vedtak:
JEJ

Informasjonen tas til etterretning.

___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
Nils Plathe

__________________
Irene Bakke

_____________________
Jan Veikko Granroth
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Snarest

______________________
Paal Østberg

