Referat fra styremøte 03.09.2020
Tid:
Sted:
Til stede:

Mandag 03.09.2020 kl. 18:00
Klubbhuset
Kristian Birkeland, Nils Skiftestad. Sissel Frøyland, Pål Tharaldsen, Gavin
Hinds
Ikke tilstede: Normann Austvik
Referent:
Gunnar Braut
Sak 19/20

Godkjenning av referat fra styremøte den 16.04.18
SK gjennomgikk referatet og kommenterte punktene før referatet ble godkjent
uten kommentar.

Sak 20/20

Covid 19 Status
Ingen smitteutbrudd på golfbanen. Viktig med kontinuerlig håndheving av1
meters regelen.

Sak 21/20

Status drivingrange og 9 hullsbane.
Trenger dugnad for å få isolert pro studio pga tom for midler til ferdigstillelse.
Har fått avtale mhp fristillelse av areal til 9 hulls bane.

Sak 22/20

Gjennomgang medlemstall og økonomi
Stort forfall av medlemmer i fjor. Dette er i år kompensert for og mere til. Har
opplevd ett positiv medlems tilvekst i år. Økonomien er solid med penger på
bok.

.
Sak 23/20

Resten av sesongen- gjennomføring ev nye tiltak
Styret og Gavin organiserer servering av mat til West Cost turneringa og
Avslutningsturneringa.
Det blir organisert spill for nybegynnere hver mandag kl 17.00 som en
prøveordning.
Gavin informerer
Sak 24/20

Nytt studio med Trackman:
For å få treningsstudio i nybygget opp å gå til vinteren kreves det innredning
og innkjøp av ny simulator; en Trackman. Det er imidlertid ikke økonomi nok i
prosjektet til å få dette til. Andre klubber som har tilsvarende utstyr leier dette
ut til 2-300 kr timen avhengig av dag og tid på døgnet. I budsjettet er det en
post på kr 100.000 som er avsatt til utvikling av klubben. Disse pengene ble
bestemt skal gå med til å del finansiere innkjøp av Trackman mot at
medlemmene får rabaterte priser, tilsvarende klubben sin andel i investeringen
Med hensyn på innredning av studioet vil baneeselskapet står for innkjøp av
isolasjon og plater mens klubben på dugnad utfører jobben.

Sak 25/20

Søknad fra Skogen

Bård har representert klubben på en meget god måte også i år. Han og
klubben har fått god profilering i media både lokalt og nasjonalt.
9 plass NM match, Atlingstad,
2. Plass Garmin Norges cup og en
7. Plass i NM Senior Holtsmark
På grunnlag av klubbens reglement for reisegodtgjørelser godkjennes kr
10.000 til Bård.

