Referat styremøte 29. oktober 2020
Deltakere:






Vidar Johnsen
May Britt Rønes
Ottar Olsen
Per Erik Martorina
Finn Backer

Saker:
1) Banekomiteen ønsker å gå i gang med grøfting av banen. Styret støtter dette arbeidet. I den
forbindelse ønsker banekomiteen å kunne gjøre avtale med å låne gravemaskin fra Leif
Kvarsvik mot fritt medlemskap for ham m/frue i 2021. Styret aksepterer dette. Vidar har
ansvar for å gjøre avtale når det blir aktuelt. Banekomiteen ønsker også å gjøre avtale med å
låne Erik Kulø m/ traktor mot at han får fri leie av klubbhuset en lørdagskveld i 2021. Styret
aksepterer dette.
2) Banekomiteen ønsker å reklamere til NEAS på at det samler seg vann ovenfor kabegrøft.
Vidar har vært i kontakt med NEAS, og de sier at dette er vårt eget ansvar å drenere. Styret
aksepterer dette, og vil ikke gå videre med saken mot NEAS.
3) Styret ønsker å finne en erstatning for Andreas Lossius som har hatt hovedansvar for Veien til
Golf. May Britt tar kontakt med Ansgar, Andreas (Rødsand) og Lars Daniel for å finne en
løsning videre, og også hjelpe valgkomiteen med arbeidet.
4) Dugnadsarbeid er det vanskelig å få folk med på. Spesielt er det viktig å ha en løsning for
garasje. Dette må arbeides med videre. Innspill på at Fagskolen kan bli involvert.
5) Investeringer på golfsimulator på omkring 40.000,- + moms godkjennes enstemmig.
6) Prisene for bruk av simulator reduseres, og skal være følgende:
Pris ukedag fra 16:00 – 21:00 og helg
Pris ukedag fra 21:00 – 16:00
Årsabonnement
Årsabonnement for hovedmedlem
Årsabonnement for ungdom 12-19
Årsabonnement for barn 0-11 i følge med foresatt
Årsabonnement på simulator gjelder t.o.m. 30 sep. neste år.
Så snart golfsimulator er klar vil informasjon sendes ut til medlemmer.
7) Ellen Sæterøy har bedt om å få tilbakebetalt depositum da de ble forhindret fra å leie
klubbhus pga sykdom. Styret innvilger søknad, og depositum kan betales tilbake.

150,100,3.000,2.500,1.000,0,-

8) Varslingsak kan håndteres av Finn Backer
9) Styret vil ta kontakt med valgkomiteen, for å gjøre følgende endringer foran neste årsmøte.
Det ønskes at valgkomiteen innstiller på hvem som skal være leder for hver av komiteene, og
at årsmøtet velger dette.
10) Gjennomgang av økonomi. Likviditet er omtrent 210.000,-

