Protokoll - styremøte 03/2017
Arkivet, 27. mars 2017, kl. 18:00-20:30
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

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

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøte.
All den tid klubben ikke har annen administrasjon enn styret, ble mye av tiden brukt på
praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres. Klubbsekretær Esben Hegland inviteres
heretter fra starten av på alle styremøter

22/2017

Åpning av banen
Etter telefonisk konsultasjon med head greenkeeper åpner vi banen for ordinært spill lørdag
1. mai, kl. 10. Mest mulig mht. ny par 72 bane søkes ferdigstilt, men vi innser at det kan
være enkelte ting vi må ta i den påfølgende uke.
Det legges ut info «overalt»

TN

29.03

23/2017

Utvalgsledersamling
Det sendes ut invitasjon til samling tirsdag eller torsdag i uke 17 (25. eller 27. april)

TN

06.04

Gratis oppfriskningssamling for 2015/2016 VTG-deltakere/ferskinger (19. og 23. april)
I tillegg til vanlige kanaler kjører Miljøutvalget en ringekampanje

HH

12.04

25/2017

Hullfadderordning
Vi prøver å etablere en hullfadderordning og forhåpentligvis klarer vi å rekruttere faddere til
alle hull i løpet av sesongen. IHB påtar seg primus-motor rollen
Informasjon må ut

IHB/TN

12.04

26/2017

Årsmøtet i Idrettsrådet, 4. april
SEH, HH, TN og Margrethe Noraas stiller for klubben. Påmelding sendes

TN

28.03

27/2017

Ankesaken vedr. moms-kompensasjon 2016
Intet nytt fra Lotteritilsynet. Avventer endelig avgjørelse.

28/2017

Medlemsmøte
Tentative datoer er 19. eller 20. april. SR-Bank forespørres om lokale.
Miljøutvalget arrangerer

TN
SEH

30.03

29/2017

Turneringer 2017
Kalenderen fylles og det ser riktig bra ut. Hjemmesiden må oppdateres

TN

06.04

30/2017

Elitegruppe?
Initiativ fra Jonas Lønn applauderes. Gordon har også idéer. LE samler til et innledende
møte

LE

12.04

31/2017

Vi er blitt med i Top Nordic Golf som er en ekslusiv klubb av toppklubber i Norden som gir
våre medlemmer store fordeler
Det informeres på hjemmesiden og TN er klubbens kontaktperson

TN

15.04

TN
TJ

28.03
15.04

24/2017

32/2017

Økonomi
Under kontroll. Kontingentinngangen omtrent som i fjor på samme tid. Fortsatt mange som
ikke har betalt. Det sendes en hyggelig påminnelse til de det gjelder
Vi har 67 som benytter månedsbetaling. Det lages en enkel info om ordningen
Kvartalsregnskap fremlegges på neste styremøte
Neste styremøte er 24. april 2017, på Bjaavann
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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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