Protokoll - styremøte 08/2016
Bjaavann, 06. juli 2016, kl. 19:30-21:00

Sak

Til stede:

Claire Jebsen (CJ), Jan Åge Nordlie (JÅN)
Tor Johannessen (TJ) Terje Nilsen (TN),

Fraværende:
Referent:

Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH), Siren Hansen (SH),
TN
Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøter

62/2016

63/2016

64/2016

Leasingavtaler
Vi har 4 maskiner hvor leasingavtalene er i ferd med å gå ut. Vi kjøper ut maskinene og Tor gis
fullmakt til forhandle og sluttføre handelen

TJ

15.08

Rough-klipper
Rough-klipperen synger på siste verset og det er foretatt tilstandskontroll fra leverandør. Må
repareres for + 50 000kr. Vi har innhentet to leasingtilbud for ny maskin med innbytte av den
gamle.
Vedtak: Det leases ny roughklipper. Tor og Terje gis fullmakt til å sluttforhandle og signere
leasingavtale

TN/TJ

15.08

Utmelding av medlemmer/overgang til andre golfklubber i sesongen
Reglene sier at all utmelding skal skje innen 31.12 med gyldighet for kommende sesong. Ofte
skjer ikke dette og medlemmer gir beskjed etter at klubben er belastet med kontingent fra NGF.
Praksis i mange andre klubber ar at for å frigi medlemmer skal disse betale en avgift som
dekker klubbens utgifter. Samme praksis innføres i Bjaavann GK og denne avgiften setter til
500 kr i 2016 sesongen.

TJ

løpende

TN

15.07

TJ

01.08

65/2016

Renhold av klubbhuset
For å spare penger er avtale med rengjøringsselskap sagt opp og vi vil forestå rengjøring selv.
Dette blir en del av arbeidsoppgavene for personale i klubbhuset. Utstyr er anskaffet. Takk til
Tor for vaskemaskin, Terje for tørketrommel, Claire og Ellen Johannessen for støvsugere, og
Oddleif Pedersen for montering av vaskemaskinen.

66/2016

Klubbhus/kafe
Vi fortsetter med samme åpningstider som vi har hatt i juni. Dog justeres åpningstiden på
tirsdager til kl. 11-18 siden tirsdagsgolfen ikke arrangeres i juli. Det hadde vært ønskelig med
lengre åpningstid, men dessverre tilsier ikke inntjeningen at vi kan gjøre dette. Tilbudet i
klubbhuset utenom åpningstidene forbedres til også å inneholde «selvsteking» av vafler.

67/2016

Utleie av golfbiler til seniorer.
Det innføres følgende for alle seniorer (>50 år) som er hovedmedlem i klubben:
Leie av golfbil, 18 hull; kr 200. Spillere med legeattest for bruk av bil bes kontakte styret for
egen avtale.

60/2016

Økonomi
Inntektene i juni er på linje med fjoråret. Medlemstallet er nå 839.
Økonomien er fortsatt anstrengt, men under kontroll. Det lages en statusrapport for økonomien
som gjøres tilgjengelig for medlemmene når halvårsresultatet foreligger.
Neste styremøte 09/2016, blir 20.07, kl. 19:30 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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