Protokoll - styremøte 01/2017
Tangen, 27. februar 2017, kl. 18:00-21:00
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Claire Jebsen (CJ), Terje Nilsen (TN), Irene Hvalgård Bakke (IHB), Sally
Hoff (SEH), Lasse Eidskrem (LE), Henning Holst (HH)
Tor Johannessen (TJ),
TN

Ansvarlig Frist

Sak

Kort beskrivelse og action

01/2017

Styrets møteplan H1 - 2017.
Det passer best for flest mandager kl 18:00. Etter hvert som klubbhuset åpner vil møtene
holdes på Bjaavann. Planen publiseres på hjemmesiden og legges inn i hjemmesidens
kalender
01/2017: 27. februar
02/2017: 13. mars (forfall fra SEH og HH)
03/2017: 27. mars
04/2017: 24. april
05/2017: 15. mai
06/2017: 12. juni
07/2017: 3. juli

02/2017

05.03

TN

13.03

TN

13.03

TJ

13.03

Ansvars og oppfølgingsområder i styret
De «gamle» styremedlemmene beholder sine områder, i tillegg kommer;






Nybegynnere: HH
Turneringer: LE
Proshop: SEH
Klubbhus (herunder kiosk og miljø): CJ og IHB
Hullfadderordning (se sak 0?/2017): IHB

Ansvarsområdene publiserer på styrets sider på hjemmesiden
03/2017

TN

Oppsummering av årsmøtet – føringer for styrets arbeid




KGK samarbeid – vedtaket på årsmøtet er sendt styret i KGK
Tilleggskontingenten vedtatt på årsmøtet iverksettes. Det legges ut informasjon på
hjemmeside og i nyhetsmail til medlemmene. Fakturaer og gavekort lages
Modifikasjon av budsjettet som årsmøtet ønsket gjøres innen neste styremøte

04/2017

Moms-kompensasjonsanken
Anke på for sent mottatt søknad ble sendt 10.02. Svar mottatt
Svar mottatt 16.02: «Vi har vurdert saken på nytt, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd, men
kan ikke se at klagen inneholder opplysninger som endrer vårt tidligere vedtak i denne
saken. Vi oversender med dette klagen til Lotterinemnda for endelig avgjørelse j,f.
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. Klageren får kopi av dette brevet til orientering.»

05/2017

«Snu banen»- prosjektet
Prosjektplan gjennomgått. Det må jobbes godt og intensivt om vi skal ha alt klart til
sesongstart – og det skal vi!
Vi er i dialog med NGF og Arkitekten RTL informeres

TN

27.03

Protjenester
Forslag mottatt fra Gordon ble vedtatt.
Booking av individuelle protimer skjer via GolfBox, det blir også gruppeundervisning
Hjemmeside må oppdateres snarest

TN

20.03

06/2017
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07/2017

08/2017

09/ 2017

Proshop
Bestillinger er gjort og varene er i anmarsj. Det styres mot åpning til vårdugnaden 25.03
Hjemmeside må oppdateres

SEH/IHB
SEH

løpende
13.03

Klubbhus/kiosk
Det gjøres noen små fysiske endringer i klubbhuset som legger til rette for en «storkiosk»
modell. Noe mindre utstyr må også anskaffes.
Driftsmodellen er ikke helt detaljert, men det legges opp til en del frivillighet.
Klubbsekretæren får også en aktiv rolle her. Samt ressurser som Jan Stabell et al.
En gruppe bestående av Claire, Irene, Jan S og Sally (proshop) driver dette videre mot
åpning 25. mars

CJ/IHB

Løpende

Info om konseptet må også ut på hjemmesiden

SEH

13.03

TN

13.03

SEH/IHB

13.03

IHB/TN

20.03

Fellesdugnader
Den store vårdugnaden blir 25. mars. Annonseres på hjemmeside, påmelding i GolfBox.
Dugnadsansvarlig er Jan Åge Nordlie. Det legges opp til 2 mindre fellesdugnader før
sommeren, samt en stor høstdugnad (ikke altfor sent på året)

10/2017

Klubbsekretær
Vi har fått inn noen søknader både direkte og via NAV. Det gjøres intervjuer med intensjon å
ha klubbsekretæren på plass 01.04

11/2017

Synlighet av frivillighet
Synlighet av våre mange frivillige er viktig. Det undersøkes muligheten av «uniformering» av
personer som er i aktivt frivillig arbeid på Bjaavann. Dette gjør det er lettere både for
besøkende og medlemmer å få hjelp av motiverte medarbeidere på Bjaavann.
Forslag presenteres på neste styremøte

12/2017

Hullfadderording
Dras i gang igjen. Vi må beskrive hva som forventes av en hullfadder og rekruttere faddere.
Irene har påtatt seg ansvaret for å drive og administrere ordningen
Info må ut på hjemmeside

13/2013

Medlemsmail
Må sendes ut etter neste styremøte med info om sesongstart.
Neste styremøte er 13. mars 2017.

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 signert originalen arkiveres.

Claire Jebsen

Terje Nilsen

Irene Hvalgård Bakke

Sally Hoff

Lasse Eidskrem

Henning Holst
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