Utskrift av Protokoll styremøte 4 – 2015
Kristiansand, 4.mai 2015 kl. 1900-2100
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Irene Bakke (IB), Oddleiv Moe (OM), Nils Plathe (NP), Jon
Egil Jøssang (JEJ), Jan Veikko Granroth (JVG), Irene Bakke (IB)
Forfall: Paal Østberg (PØ)
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
626 medlemmer har betalt så langt. Kontingentinngangen er fremdeles på nivå
med 2014. 97 fakturerte har ikke betalt. De som ikke har betalt er fulgt opp, og
det forventes at flere av disse vil betale. Den mest effektive oppfølgingen er
likevel at våre aktive medlemmer følger opp bekjente som de savner på banen.
Vi har så langt 11 som har tatt VTG så langt i år, og det er tre påmeldte på neste
kurs så langt.
JEJ tar kontakt med KSI på UIA ift aktiviteter.
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

3/15

Status på bane
Fin overvintring, men noe sopp og mekaniske skader etter fjerning av is. Det er
også tre lekkasjer i vanningsanlegget.
På hull 8 er det laget ny dreneringsgrøft og veien rundt tee 43 er flyttet. På hull 16
er veien utbedret. Det er også fylt i bunkersanden som vi hadde lagret.
Klipp og gjødsling er i gang, men gjødslingen har hatt begrenset effekt grunnet
temperatur. Det er en økning av mose på banen, men behandling av dette
begrenses grunnet økonomi.
Enstemmig vedtak:
Tas til etterretning.

4/15

Møteplan for styret
Mandag 8. juni kl 1900 på Bjaavann
Enstemmig vedtak:
Tas til etterretning.

12/15 Starttidsbestilling og Pay&Play
Det er fremdeles noen oppstartsutfordringer ift de nye løsningene:
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Frist



Betaling i turneringer fungerer foreløpig ikke med Mastercard og det
jobbes med det.



Bekreftelse av starttider opprettholdes.



Ordningen med to sløyfer fungerer foreløpig ikke etter hensikten. Siden
presset på banen er begrenset med unntak av i enkelte perioder så
avslutter styret prøveordningen fra mandag 11. mai.

Forsøksordningen med pay&play har foreløpig på en 9-hullssløyfe en fast dag i
uken for å la nye golfspillere prøve seg ute på banen. Foreløpig har det vært
begrenset antall brukere, men vi håper at dette vil ta seg opp utover.
Vaktliste:
7/5 IB
14/5 Utgår
21/5 PØ
28/5 JEJ
Enstemmig vedtak:
Informasjon tas til etterretning.
13/15 Refinansiering av klubben
Det er avholdt nye samtaler med Nordea og kommunen. Nordea vil behandle
eventuelle tilbud fra klubben når de kommer, men beløpet må økes fra tidligere
tilbud for at det skal realitetsbehandles.
Kommunen undersøker videre rundt hvordan videre prosess skal være og det er
avtalt nytt møte medio mai.
For å gjøre en løsning så robust som mulig er det ønskelig med noe kapital fra
medlemmene.
Enstemmig vedtak:
Informasjon tas til etterretning.
15/15 Marked
Det gjennomføres to sponsorturneringer før sommeren og tre på høsten. Første
turnering er mandag 11. mai. Det jobbes med tidspunkt for fast sponsortrening.
Det jobbes videre med informasjon rundt dette på hjemmesiden.
Enstemmig vedtak:
Informasjonen tas til etterretning.

___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
Nils Plathe

__________________
Irene Bakke

_____________________
Jan Veikko Granroth
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______________________
Oddleiv Moe

