STYREMØTE
8. FEBRUAR 2016
Sted og Klokkeslett: Legekontoret 8. Februar kl. 19.00.
Tilstede: Harald, Alex, Marthe, Daniel, Svein, Merete
Referent: Merete
1. Post adresse
Postboks = Merete hører om de har noe ledig postboks på Rampa og
den årlig summen.
Brønnøysundregistret: må endre på det etter valget i årsmøte. Må også
endres der før vi kan endre i banken i forhold til hvem som har tilgang.
2. Årsmøte
Sakslisten: den er grei.
Årsmeldinger ligger på hjemmesiden, morten, damegruppa, banekomite.
Medlemmene har fått tidsnok beskjed. Sendt ut påminnelse på epost,
facebook og instagram.
3. Status Daglig Leder/ansatte
Kalle fra heisen: Odd og Harald snakket med han, var interessant. Ga
signal for at han hadde en jobb i heisen som kan være ut Mai og starte
fra begynnelsen av august igjen. Visten er da litt borte. Han skulle tenke
på det.
Fokus på noen som kan være der flere sesonger. Må være en som kan
lede banearbeidet. Lage et gjødslingsprogram (få fra Florentine). Sende
den ansatte på et kurs hvor han kan lære litt grunnleggende greenkeeper
informasjon. Eks. være med å jobbe på en annen bane noen dager.
Høre med andre klubber om de har noen form for rapportering: ukesplan,
månedsplan, sesongplan. Ligger noen maler på golfforbundet sin
hjemmeside, sjekke ut de. Klipping så og så ofte. Finarbeidet av greenen
(fare for isbrann, hva kan man gjøre?). Hva skal prioriteres i de timene
man har til overs etter klipping?
Ha noen som tar i mot telefoner, svarer på mail.
Arbeidsinstrukser på hva jobben innebærer, ha den klar i løpet av
februar.
Rapporteringssystem burde være klar før påske.
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Harald Brennhovd: jobber i Solheisen. I følge Robert er han veldig flink,
arbeidsom, selvstendig, kan en del om maskiner og diverse. Også fått
positivt tilbakemelding fra Wølenberg (Taxi). Han er veldig interessert i å
ta den jobben! Kan ta kurs i forbindelse med skjenkeløyve.
Vertskapsfunksjonen: har litt erfaring fra taxinæringen.
Timelønn: 165,- kr i timen. Har 155,- i timen i Solheisen. Fastlønn per
mnd i 5 mnd, krever at de jobber litt ekstra. Dersom man har
timesbetaling, så har man overtidsbetaling og andre krav.
Noel: fått klarsignal fra sin arbeidsgiver. Han kan godt være mentor i
forhold til green keeper kompetanse. + samarbeid med han fra
Florentine. Flortentine kan kanskje være med på opplæring.
Torleiv Kirkebøen: Gjorde en god jobb i fjor, sommer 2015. Han kan
jobbe fra 20 juni – nesten hele juli. Evt. helger i begynnelsen av juni ved
behov
Arne Dekko: kan gjerne være med på en del.
Ola Myrsell: har ikke spurt direkte. Må sjekke i forhold til turnuslisten på
Langeset. Være på opplæringsbiten. Han har kanskje litt oversikt over
hva som skal gjøres når med maskinene.
Hans Borge: kan gjerne stille opp og være med når det er noe.
Halvard Hjelmen; dersom det er noe med maskinene.
Ali (flyktningen): gjorde en god jobb. Kan evt. høre med han.
Sigurd Bakke Jensen; ønsket en ekstrajobb. Blir ingen stilling, kan være
alternativ til Torleiv og ha ansvar for tennisbanen. Kan forslag til å
disponere tennisbanen å ha opplæring/kurs. Harald svarer.
4. Kafeteriaen/tennis
- Selvbetjening: Daglig leder/green keeper har ansvarlig for å låse opp
og passe på at alt ligger klart.
- Må få noen til å låse om kvelden. Høre med de som bor i nærheten.
- Forslag: Låsekasse som låser seg kl. 23.00. Kan være vanskelig å få til
på verandadøra?
- Ha åpent når det er folk, hovedsakelig turneringsdager og helgene på
høsten.
- Må tilrettelegges på en bra måte.
- Videoovervåking,ha noen kameraer (trenger ikke å fungere) og en lapp.
- Høysesong:
Dugnader
Ansette en skolejente som har lyst til å jobbe litt i helgene, må
være over 18 år
Trine fra Solstua?
Leie det gratis, noen prosenter av omsetning går til oss og de
beholder resten.
- Eksterne som tar hovedansvaret?
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- Få en oversikt over når vi skal ha selvbetjening og når andre skal være
der.
Tennisbanen
- Oppslag om å betale i klubbhuset.
- SMS betaling.
- Vipps,
- Lagt ut en giro med kontonummer og en bok hvor de skriver seg inn.
5. Turneringer
- Skal vi ha samme turneringene??
- Samarbeid med Valdres, Hallinggolf, Nesbyen, Geilo. Harald skal på et
møte med de til uka.
- Må få til en turneringskomite (styret som utnevner dette).
- Turneringskomite
o Andre ting man skal gjøre? Høre med folk på årsmøte.
o Birdiekonkurranse: Hvem har hatt flest birdier på sine runde på
sesongen
o Valdres: Mandagsturnering hver mandag gjennom hele sesongen.
o Klubbturnering
6. Bestille scorekort:
- Nye baneguide.
- Oppdatere indexen, sloping. Statistikk på golfbox.
- Lokale regler
- Hvor mange skal man bestille?
- Skilt og skifer, Merete hører med de om å få filen slik at vi kan redigere
selv.
- Høre med Hallingdal Reklame, Skilt og Skifer ang pris. Merete gjør
dette.
- Ferdig trykket til gjesten og trykk på en side til turneringer.
7. Sponsorer
- Sparebank1 har trukket seg – bort fra hjemmesiden.
- Skistar betaler det samme som de andre
- De fleste skal fortsette til sommeren 2016.
- Mercedes går inn med 10 000,-.
8. Øke medlemskontingent, forslag fra styret
Juniorer under 13 år: Gratis
Juniorer 13-19 år: kr. 500,-.
Støttemedlemmer: kr. 500,-.
Hovedmedlem: kr. 1 100,- (green fee medlem)
Spillerett kr. 1 900,- (fritt spill hele sesongen)
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9. Arbeidsinstruks til Green Keeper / Daglig leder
- Hva som gjøres på banen: Banekomiteen kommer med forslag.
- Golfhuset, ute og inne (renhold)
- Driving Range
- Telefonen / epost
Konklusjon:
Vil tilbyr Harald Brennhovd jobben. Han er ressurssterk og har spilt golf
før. Harald, Svein og Odd tar en prat med han neste uke.
Medlemsliste: Marthe organiserer dette å sender ut kontingentene
regningene neste uke.
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