
Protokoll, styremøte nr. 6/2O20 - 1-8.08.2 O2O

Møte i klubbhuset; deltagere: Arvid Jacobsen (styreleder), Erik Myking (nestleder), Marianne Roy, Aase Scheie, Atle
Ulvesæter, Geir Hansen, Stian Aadland (vara) og Jan-lnge Klubben (DL)

Referent: Marianne Roy

styremøtet startet kl L7.00

Til behandling forelå følgende:
- Sak t.6.20 - Godkjenning av protokollfra forrige styremøte
- Sak 2.6.20 - Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 3.6.20 - Generell orientering fra administrasjonen
- Sak 4.6.20 - Finansiell Status pr. juli 2020

- Sak 1.7.6.20 - Sikringsnett til nabo ved hull 16

Sak 1.6.20: Godkjenning av protokoll fra forrþe styremøte
Protokollen fra forrige styremøte ble gjennomgått. Det fremkom ingen merknader

Vedtak: Stvret godkiente protokollen fra forriqe stvremØte

Sak 2.6.20: Innkalling og saksliste

lnnkalling og saksliste t¡l styremøtet ble gjennomgått. Det ble ikke meldt saker til eventuelt

Vedtak: lnnkallingen og sakslisten ble enstemmig godkient

Sak 3.6.20: Generell orientering fra administrasjonen
DL orienterte om utviklingen i no-show på banen som er vesentlig redusert etter de tiltak som ble gjort i juni. DL

følger utviklingen videre, og eventuelle ytterligere tiltak dersom dette skulle være påkrevet. DL orienterte om stor
pågang av nye medlemmer i 2020, og nybegynnere í særdeleshet. Det er hittíl i år 236 personer som har fullført
WG-kurs. Gjennomføringen av Lag-NM L. divisjon var vellykket tross en del utfordringer med dårlig vær. For 6vrig
orienterte DL om Øvrige driftsforhold, herunder status sØknad knyttet til kompensasjonsordningen for idretten
knyttet til koronapandemien, status prosjekter (som vil bligjenstand for beslutning senere i høst), samt
sikringsutfordringer, herunder sikring på hull L6 (se sak 1L.6.20 under). Norconsult er engasjert for å prosjektere

ombygging og utvidelse av treningsanlegget, og vil levere skisser og kostnadsestimat ¡ løpet av september. Det tas

sikte på styrebehandling av dette 20. oktober, og ved positivt utfall en innkalling til ekstraordinært årsmøte i

november før videre prosjektering og prosess med byggemelding iverksettes. DL orienterte også om status knyttet
til drift i seksjon 2 samt utfordringer knyttet til FGKs bruksretter der. Til sist ble det orientert om

medlemsundersøkelsen. Denne avsluttes i september, og det vil bli utarbeídet en oppsummering da.

Vedtak: Stvret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4.6.20: Finansiell Status pr. juli 2020

DL gjennomgikk regnskap og likviditetssituasjonen pr. juli 2020. Det er meget gode resultater. Tallene pr juli er
preget av vesentlig høyere aktivitet enn i 20L9. Det er god tilstrømning av nye medlemmer, slik at driften totalt sett
er bedre enn i 2019. Likviditeten ved utgangen av juli er solid.

Vedtak: Styret tok orientering til etterretning
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Sak 11.6.20: Sikringsnett mot grense til nabo på hull 16

Det vises til DLs redegj6relse rundt behovet for sikring mot nabo på hull 16. Det foreslås at det settes opp høyere

stolper med nett bak det eksisterende nett. Det bør inngås skriftlig avtale med nabo, som tinglyses på naboens

eiendom.

Vedtak: Styret tilsluttet seg DLs forslag til å gjennomføre oppsett av sikringsnett som beskrevet. Dersom

kostnadene overstiger DLs generelle fullmakt fremlegges saken på nytt for styret for godkjenning.

Eventuelt:

Styremøtet ble avsluttet. kl 19.52

Neste styremøte er tirsdag 20. oktober kl. 18.00
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