Protokoll - styremøte 06/2017
Bjaavann, 12. juni 2017, kl. 18:00-20:30
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

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

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøte.
Mye av tiden blir brukt på praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres. Klubbsekretær
Esben Hegland inviteres fra starten av på alle styremøter

46/2017

47/2017

48/2017

Økonomi
Under kontroll, vi betaler regninger og lån og har penger i banken. Medlemskontingenten er
litt under budsjettet, greenfee litt foran fjoråret, men under budsjett. Drivingrange omtrent på
budsjett, skaputleie positivt.
Det gjøres vareopptelling pr. 30. juni og lages info med mer detaljer (og regnskapstall) etter
første halvår. Sendes ut i medlemsmail midt i juli

TJ

20.07

TN

01.07

TN

01.07

Rangeballer
Baller forsvinner. Vi har ikke full oversikt over hvor mange, men med stort trykk på rangen
har ballmaskinen ved et par tilfeller gått tom. Det ble kjøpt 12000 men må kjøpes inn flere,
Leveringstiden er så lang at dette først vil kunne ha effekt i høst. Det jobbes også med å få
sponsor til ballene. Trenger 6000, helst 12000 til.
Sponsorgolf
Tillyst arrangement måtte dessverre avlyses pga. lite oppslutning. Vi lager et annet og
forhåpentligvis attraktivt opplegg over sommeren.

49/2017

Hullfadderordningen.
Ordningen er i gang. Kun hullfaddere på hull 9 og 15 mangler

50/2017

VTG og fadderordningen
Alle kursdeltakere er oppsatt med fadder.
Det kjøres to VTG til høsten – påmelding på hjemmesiden

51/2017

Klubbhusdrift
Stor innsats av frivillige. To timeansatte sommerhjelper er engasjert. Disse presenteres på
hjemmesiden

52/2017

Marshalltjenesten
Må intensiveres, vi trenger nok et par ekstra marshaller

53/2017

Oppfriskning av golfregler
Odd Terning forespørres om han kan arrangere «kurs» med fokus på aktuelle regler for oss
Neste styremøte er 3. juli 2017, på Bjaavann

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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