Utskrift av Protokoll styremøte 4 – 2013
Bjaavann, 17.juni 2013 kl.2000 – 2200
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Erik Berge (EB), Tore Hansen (TH), Wenche Rosseli (WR),
Jan Erik Tønnessen (JET)
Forfall:, Elin Vabo Johnsen (EVJ), Oddleiv Moe (OM)
Fra adm: Solveig Helgaas (SH)
Referent: JK

Sak

Beskrivelse
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Ansvarlig

Frist

Protokoll fra forrige møte

SH

Løpende

Det oppdatert likviditetsbudsjettet viser et likviditetsbehov på i overkant av 1 mnok TH
i slutten av november. Budsjettet holdes løpende oppdatert fremover.

Løpende

Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent.
2/13

Orientering om økonomi
Innbetalingene er nå stoppet opp og vi ser ut til å ende på 3,5-3,6 mnok i
kontingentinntekter inkludert finansavgift på 0,6 mnok. Dette er ca 0,5 mnok bak
budsjettet.
Det er fremdeles lav aktivitet på nybegynnerkursene.
Fremdeles ingen overraskelser på kostnadssiden. Alle kostnader begrenses til et
minimum inntil likviditetssituasjonen er avklart.

Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
6/13

Orientering om organisasjonsendringene
Det har vært krevende å få alt på plass ift ny organisering:


Det er vanskelig for SH å holde tak i alt som skjer med en 50% stilling og
det medfører at enkelte aktiviteter tar lengre tid en ønskelig.



Bemanning og åpningstider på kafe fungerer rimelig godt og det er en
plan for juli måned. Plan for august lages når vi har ytterligere erfaring fra
juli.



Drivng range fungere fremdeles veldig bra.

Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
7/13

Jubileumsarrangement
Arbeidet med arrangementet går etter planen og eneste utfordring nå er at
værmeldingene er særdeles dårlige.
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Side 1 av 3

10/13 Møte med Nordea
Det er gjennomført nytt møte med Nordea og i etterkant av møtet har klubben fått
muntlig tilsagn om ekstra kassekreditt på 600.000 kr, dvs at klubben har 900.000 i
tilleggskreditt.
Tilbudet er foreløpig ikke mottatt skriftlig så klubben kjenner ikke betingelsene i
tilbudet utover at det ikke er krav om sikkerhet, det forutsetter at klubben betaler
avdrag som planlagt og at Nordea utsetter sin nedregulering til tilleggskreditten er
nedregulert.
Enstemmig vedtak:
Behandling utsettes til tilbud er mottatt fra Nordea.
11/13 Forslag fra andelslaget
Andelslaget har utsatt sin behandling av et eventuelt tilbud til bedriftslångiverne.
Enstemmig vedtak:
Informasjonen tas til etterretning.
12/13 Informasjon fra greenkeeper
Sesongstarten har vært krevende med alle vinterskadene, men alt er resådd og
de fleste områdene ser ut til å komme bra. Begrensede midler til gjødsel gjør at
reetableringen vil ta noe lengre tid.
Vi har nå gått to sesonger uten noen utskiftinger i maskinparken og det burde
vært gjort endringer for å kunne arbeide mest mulig effektivit.
Vi forsøker også å avbestille fairwaybehandlingen som ble bestilt før nyttår. Dette
er et tiltak som klubben gjerne skulle gjennomført, men i dagens situasjon kan det
ikke prioriteres.
Enstemmig vedtak:
Informasjonen tas til etterretning.
13/13 Jubileumstilbud
Det er ønskelig å forsøke å reaktivere gamle medlemmer og klubben går derfor ut
med et eget jubileuemstilbud til disse.
Tidligere medlemmer som ikke er medlem i andre lokale klubber tilbys
medlemskap ut året for kr 3000. Tilbudet sendes ut per e-post.
Medlemmer i KGK tilbys samtidig nabomedlemskap til 4600 kr. For 2014 er det
ønskelig med en nærmere koordinering av nabomedlemskapene mellom
klubbene.
Enstemmig vedtak:
Jubileumstilbudene vedtas.
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