Protokoll - styremøte 03/2016
Kristiansand, 30. mars 2016, kl. 19:30-22:00
Til stede:

Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH),
Claire Jebsen (CJ), Jan Åge Nordlie (JÅN),
Siren Hansen (SH), Terje Nilsen (TN),

Fraværende: Tor Johannessen (TJ),
Referent: TN
Sak

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning av innkalling og saksliste
Signering av protokoll fra styremøte 02/2016

18/2016

OK

Vårdugnaden
Jan Dahl/JÅN har kontrollen. Vi håper på +50 deltakere.
Greenkeeper er involvert og Pemba tar ansvaret for arbeidet på rangen.
Lasse ordner mat til deltakerne
TN prøver å få tak i fliskutter
JÅN kontakter Brannvesenet ang. lån av «brann-klappere»/brannriver og informerer dem om
bålbrenning under dugnaden

JÅN

09.04

JÅN

13.04

Lasse K

Løpende

SH

Løpende

Prosjekt: «Aktivisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger på Bjaavann Golfklubb»
Per Anders Havnes leder prosjektet og han har også ansvaret for klubbens Golf Grønn Glede
prosjekt – bra jobba!
Behovet for frivillige er åpenbart og det «annonseres»/informeres på hjemmesiden og ved
personlig kontakt
TJ følger opp fra styrets side.

Per A.
Havnes

Løpende

Økonomi og medlemmer.
Vi ligger omtrent på fjorårets nivå både på inntekter og utgifter. Ca. 530 har betalt kontingenten.
Noen ekstraordinære utgifter er kommet i forbindelse med oppløsning av andelslag og
verdifastsettelse av banen («arvegods» fra det forrige styret)
Ny status gjøres på neste styremøte og etter hvert kvartal tas det en grundig gjennomgang.

TJ

Løpende

SEH

13.04

Nett-dugnad? Det undersøkes mulighet til å få opp nytt sikkerhetsnett på hull 8 som dugnad. Vi
har nettet, men må få det montert. Mulighet til å spare 10000 kr i montasjeutgift
19/2016

20/2016

21/2016

22/2016

23/2016

Klubbhuset/kafe
Ekstrahjelp, Rebecca Skarpeid, er ansatt.
Det meste av oppgradering er på plass. Vaskedugnad på gang.
Ny kasse er bestilt og blir levert i uke 14
Hjertestarterkurs må kjøres etter hvert.
Nye kodelåser er anskaffet (men ikke montert enda)
Vinterhagen (fra Grønt Fokus) er i bestilling og vil bli levert midt i april. 3 av klubbens snekkere
har sagt seg villig til å sette den opp.
VTG-kursene 2016
Det søkes å fylle opp kursene maksimalt og kurs 10 og 12 avlyses derfor og de 10 deltakerne
blir kontaktet av SH for å tilbys plass på de andre kursene.
Det ser ut til å bli totalt 140-150 deltakere på gratiskursene i vår.
Det vil bli to Texas Scramble nybegynnerturneringer i vår: 30.04 og 26.05
Ca. 30 nybegynnerfaddere har tegnet seg, vi kan ha flere.

Kontakt for bingo
Aksjon: SEH tar kontaktjobben og melder dette inn
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24/2016

25/2016

26/2016

Turneringssesongen
Paal Østberg er leder i utvalget.
Det jobbes bra og turneringssesongen er på det nærmeste planlagt. Det meste er på plass i
GolfBox – godt jobba!

JÅN

Løpende

Juniorarbeidet
Vi har en relativt liten junioravdeling og strever med å få på plass frivillige. Gordon vil kjøre 3
ukentlige treninger. Annet opplegg må detaljeres når vi har frivillige på plass.

TN

Løpende

Personalsaker – refereres normalt ikke.
Terje Haugen har bestemt seg for å bli pensjonist fra 1. mai. Det jobbes med en kortsiktig
løsning for å sikre at vi har mekanisk kompetanse tilgjengelig i hans fravær.
Neste styremøte 13.04

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.
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Claire Jebsen

