12.10.2015 kl.19.00
Sted

Klubbhuset

Dato

Møte nr.

6 - 2015

Referent

Styremedlemmer

Møtt

Sten Pedersen
Harald Abel
Oddbjørn Åteigen
Kay C. Jørgensen
Else Seland Bjørgum

x

Elisabeth Homme

x

Elisabeth Fiksdalstrand

x

Neste styremøte: 09.11.2015
kl.18.00 NB!
Else Seland Bjørgum

Inviterte

Møtt

Cato Benham
Marius Andersen

x

x
x
x

Sak
1

Referat fra forrige styremøte (07.0.2015) er ikke klart, men vil bli skrevet av Sten
og Cato i samarbeid.

2

Hva skjer med Bjaavann GK:
KGK har fortsatt ikke mottatt ny informasjon eller formell henvendelse fra BGK så
styret forholder seg avventende inntil videre.

3

Økonomi og klubbdrift
Regnskap: Klubbens økonomi ser fortsatt bra ut i forhold til budsjett.
Medlemmer: Medlemstallet er fortsatt økende og det kan se ut som om vi kan få
med noen nye til før sesongslutt.
Samling utvalgsmedlemmer:
Styret inviterer 2 medlemmer fra hvert utvalg til neste styremøte for evaluering av
sesongen 2015, samt å få innstill og tanker for neste år. Hva har fungert bra og hva
kan gjøres bedre og/eller annerledes i 2016.
Utvalgstreff: Dato for utvalgstreff settes til 15.01.2016 og Cato gjør nødvendige
reservasjoner på Pieder Ro.
Utmerkelser:
Klubben ønsker å hedre medlemmer som utmerker seg i klubbarbeidet og det vil bli
etablert en «Hedersmerke» komite, og følgende kategorier er foreslått i tillegg til
eksisterende Æresmedlem: Årets ildsjel og Hedersmerke. Regler og kriterier må
nedfelles i klubbens lover/vedtekter.
Representant til Golftinget: Styret ønsker at klubben er representert ved årets
Golfting og vil forsøke å finne en som kan delta.
Årsmøte: Foreløpig dato for årsmøte er satt til 03.03.2016

5

Bane og anlegg:
Orientering og ønsker fra banemannskapet: Samtlige banemannskaper møtte
på styremøtet for å informere om planer og ønsker for vinteren 2015/16 og budsjett
2016. Det pågår typisk høstarbeid nå, løv og kvister o.l ryddes fortløpende med
tanke på neste sesong i tillegg til forberedelser for vinteren. Det ble det gitt uttrykk
for at banemannskapene ønsker å være mer involvert når det gjelder budsjettering
og prioriteringer, samt at det også bør skilles mellom utvikling og vedlikehold av
banen i budsjett og regnskap. Det er ikke avdekket spesielle behov for oppgradering
av maskinparken neste år.
Klubbhuset:
Klubbhuset trenger etter hvert betydelig vedlikehold og det lages en oversikt og
vedlikeholdsplan for dette. Hva kan gjøres som dugnad, og hva må vi kjøpe av

Ansvar
Cato

Sten

Cato
Sten/Cato

Sten

Cato

tjenester. Dersom årets resultat blir så bra som det ser ut til så langt, vil dette bli
prioritert neste år.
Videre informasjon om mulig ny turneringsbu: Utsatt til et senere møte.
HMS: HMS rutiner er etablert.
6

Strategiplan/ Årshjulet:
Arbeidet med strategiplan og eventuelt Årshjulet tas opp etter sommerferien.

7

Eventuelt:
Klubben har mottatt søknad fra Retrieverklubben om leie av golfbanen +
klubblokalene 2-4 september 2016. I den forbindelse er det blitt lovet at KGK’s
spillere kan spille vederlagsfritt på Bjaavann Golfbane. KGK sjekker med BGK at
dette er korrekt og at datoene ikke kolliderer med eventuelle turneringer på noen av
banene.

Utsatt

Cato

