Styremøte 28.10.14
Oppmøte: Odd, Alexander, Harald, Svein, Merete
Bjørn sine utgifter på anlegget:
o Golf Hemsedal skylder Bjørn Bergersen (skal betale halvparten i 2014).
ca. 25 000 i strøm, ca. 4 000 i internett og 22 000 i forsikring.
o Bjørn Bergersen skylder golfklubben 50 000,-.
o Bjørn skal prøve å gjøre en handel med Britt.
Dersom vi skal overta:
Strøm: 45 000,Reparasjon og vedlikehold: 6 000,Internett: 8 000,Forsikring: 22 000,Renteutgifter: 80 000,Totalt = 161 000,- (+ vann og kloakk)
Skal installere Vannmåler på Golfstua.
Vann og kloakk: 80 000,- (burde klare å få ned kostandene her)
130 000 for baneleie til Britt og Egil. Harald har snakket med de så vi trenger ikke betale
dette i 2015. Et forslag til 2016 og fremover, betale de 50% av overskuddet frem til 130 000,Ca. 330 000,- i utgifter dersom vi skal betale alt som er per i dag!
150 000 mer enn det har vert i 2014.
Utleie av Golfstua
- Hva er realistisk å få inn? Kr. 100 000,-.

Daglig leder/Greenkeeper
o Morten hadde lønn på 250 000 i 2014. Vil opp i 360 000 i 2015.
− Hvorfor skal han ha 110 000 mer i lønn for samme jobben?
− Forslag til 325 000 og 30% av utleie både på sommer og vinterinntektene.
o Ann Eli har gjort en god jobb i kafeteriaen
o Enkelte ting som ikke er blitt gjort: utskifting av sand i bunker, justere maskinene,
o Kjempefin bane i 2014.
o En skikkelig stillingsinstruks på hva som skal gjøres og hvor ofte. Klare rutiner!
− Ansvaret for sponsorer
− Ansvar for driften av kafeen
− Utleien av Golfstua på vinteren
− Sekretærarbeid
− Rydde, kaste og organisere i verkstedet
− Medlemsregister, fakturering og betalinger.
o 150 000,- mer i lønninger beregnet i 2015 enn i 2014, med Morten som daglig leder.
o Vi har ingen andre alternativ enn Morten.
o Basic instruks, faste møter med banekomiteen, informasjon om hva som skjer.
o Gjelder også Turneringskomite, vil Styret har flere/færre turneringer?
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___________________________________________________________________________
Budsjett/regnskap
o Ca. 240 000 i overskudd
o 110 000 i kontanter når vi startet driften i år (2014)
o Hvor mye skal brukes til forbedring og skal inn i banen.
o Hvor mye skal man ha i back up? Konsolideringspost. Ta opp i årsmøte!
o Håper sponsorene blir det samme neste år og det samme med kafeteria/green fee.
___________________________________________________________________________
Styre- og komitemedlemmer:
o Utvide til 7 faste medlemmer? Årsmøtesak!
o 2 varamenn
o Daniel Markegård var ikke negativ for å bli Styremedlem.
___________________________________________________________________________
Jubileum, 20 år.
o 15. Desember 1994 var det stiftelsesmøte
___________________________________________________________________________
Ole Johan´s Minneturnering i 2015
o Skal man fortsette neste år å gi til Kreftforeningen?
o Kanskje gi den til en annen organisasjon som trenger det mer?
− Lokalt?
− Norsk Luftambulanse?
___________________________________________________________________________
Får tilskudd til sikkerhet på banen
o Byttet ut nettet på hull 4
o Evt. få et nett på ved green på hull 2.
o Høyere nett på Driving Range? Mindre sannsynlighet for å slå over til hytten.
___________________________________________________________________________
Styret – Styrets arbeidsoppgaver og ansvar!
o Forholdet mellom Styre og Banekomiteen.
o Hva kan banekomiteen bestemme?
o Hva skal styre bestemme?
o Styre må sette opp et handlingsbudsjett
o Er ingen Juniorgruppe eller Damegruppe.
___________________________________________________________________________
Støttemedlemmer
o De betaler ikke noe for de, ikke medlemmer i klubben.
o Mange som tror de må fordi de er aksjemedlemmer.
o Sende en mail til alle støttemedlemmer: må ikke betale noe hvis de ikke vil, men vi
setter pris på dersom de vil støtte.
o Medlemsundersøkelse: hva er de fornøyd med, hva burde man gjøre annerledes etc.
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