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Inviterte
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Cato Benham

Sak
Regnskap t.o.m. november
Regnskapene frem til og med november ble gjennomgått. Disse viste et overskudd
på ca. kr. 450.000,-. En enkel beregning tilsier at resultatet for 2013 vil ende på
rundt kr. 200.000,- i overskudd. Ellers så regnskapet greit ut og ingen overraskelser
som krevde ytterlig oppfølging. Regnskapene er levert til revisjon og ferdigstilles i
god tid før årsmøtet.
Budsjett 2014
Et foreløpig utkast til budsjett for 2014 ble gjennomgått og styret vil i tiden frem til
neste møte ta noen ytterlige gjennomganger.
Ansettelse av ny Greenkeeper
Det ble besluttet at det skulle ansettes en ny greenkeeper i 100% stilling. Arne og
Cato organiserer dette og ordner med arbeidsavtale og arbeidsinstruks.
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Vedlikehold bygningsmasse / bane
Det ble diskutert flere saker angående vedlikehold og hvor det var enighet om at
dette måtte tas høyde for i budsjettene for 2014. Noen av punktene som kom fram
var som følger: bakvegg på Proshop, nye utslag, vedlikehold range, nye møbler
klubbhus etc. Tar en ny gjennomgang på neste møte.
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Status Kortbane
På grunn av at vekstmassen som er levert til greenene er for dårlige og må skiftes
ut, vurderes det nå om det skal legges kunstgress i stedet for å bytte massene.
Dette er en reklamasjonssak ovenfor en underleverandør av Kaspar Strømme AS
som er entreprenør, blir klubben litt på sidelinjen angående valget om jord- eller
kunstgressgreener. Vi har en påvirkningsmulighet og følger saken tett. Vi vet
antagelig mer angående dette på neste styremøte.
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Sponsorer 2014
Arbeidet er godt i gang og avtaler er allerede signert med enkelte
samarbeidspartnere. Det er et faktum at det i dag blir vanskeligere og vanskeligere
å innhente rene «sponsorkroner». Dette er en endring i markedet som klubben etter
beste evne må prøve å innrette seg etter og tilpasse seg markedet deretter.
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Strategiplan
NGF har utarbeidet en strategiplan og vi som golfklubb bør også lage dette. Det er
en fordel at denne samsvarer med planen til NGF. Anne Lise har allerede begynt å
se litt på dette og om mulig bør denne kunne presenteres på førstkommende
årsmøte.
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Kontingent 2014
Gjennom vedtak fra forrige årsmøte har styret tilgang til å øke kontingenten
tilsvarende årets konsumprisindeks. Denne er ca 3% og styret besluttet å øke alle
kontingenter med kr. 100,-.

Til stede

X

Frist / ansvar
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HMS
Klubben må ha egne og godkjent HMS-plan. Styret er litt usikre på hvor oppdaterte
og gode disse er og vil ta en gjennomgang så snart som mulig. Da det i dag er
mange av klubbens medlemmer som arbeider innen dette området, ble det besluttet
å finne noen med god bakgrunns erfaring til å se på dette. Anne Lise / Else sjekker
litt rundt dette og eventuelt tar kontakt med aktuelle personer.
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Neste styremøte
Avtalt til 20. januar 2014

Møtet avsluttet

