Referat fra møte etter årsmøte
* Møte med klubbene i Hallingdal, 9 februar 2016
Harald var på møte med disse, hvor 10 personer møttes. Alle var positive til et
samarbeid.
Diskutert Veien til Golf. Nesbyen har hatt 3 kurs med 25 deltakere. Her er det mest
hytteeiere.
Satt opp å bestemt tidspunkt man ønsker Veien til Golf kurs, tar en fellesannonse slik
at den blir litt stor. Geilo hadde annonse i fjor, kostnaden var stor for annonsen og
ingen hadde meldt interesse. Alle var positive til det.
De som har fritt spill kort i Hemsedal, spiller for halv green fee på de andre klubben i
Hallingdal. Her må vi lage til et kort eller lignende slik at man får bevist det. Nesbyen
ville kanskje ha noe restriksjoner i helgene.
Bent (Halling Golf); fult ansatt for å drive banen. Noel og Frank som er der i tillegg.
Har begynt med fotballgolf – det var vellykket der nede. Interessert i å ha noe
lignende som Fanitullen Open. Er i kontakt med Hemsedal Cafè, de er interessert i å
evt. sponse dette.
* Utsendelse av medlemsavgifter
Når vi sender ut med innbetaling, så sender vi ut en beskjed. Bonus: Dette året får
man 50% green fee på de andre klubbene dersom man har medlemskap med fritt
spill. Burde også stå pris på hva de forskjellige medlemskapene er og koster. Ha med
summen som går til Norges Golfforbundet.
* Avtale med Golf Hemsedal og Hemsedal Golfklubb:
Undertegnet leieavtale for 2016-2018.
Inneholder:
 Klubbaktiviteter
 Golfbanen
 Utstyrsparken
 Golfstuen med overnatting/kjøkken/servering
 Sponsorer
 Vann- og kloakk for leieperioden
 Årlig leie på 125 000 eks moms til Golf Hemsedal
* Driften til sommeren
Harald Brennhovd er en god kandidat som er ivrig. Jobber i Solheisen på vinteren og
ønsker en sommerjobb. Sette opp en arbeidsinstruks og lettere å følge opp. Må ha
klare retningslinjer på hvem han skal forholde seg til.
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Per i dag har vi ingen andre. Vi går inn for å høre med han og se hvordan dette kan
gå.
Viktig i forhold til nye sponsorer og pleie av sponsorer er også viktig for en daglig
leder.
Forslag om å søke etter noen for å se om det er noen andre som er bedre kvalifisert
for jobben. Tar først en prat med Harald Brennhovd.
* Maling av låven til Egil til sommeren
Har vert i dialog med Paragliderklubben, og de var enig. Kan ta kontakt med Arild
Flyrhøyt Pedersen (sitter i styret) for å purre litt på dette.
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