Protokoll 7/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 28.8.2014. Sotra Arena.

Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
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Marianne Torgersen Rasmussen
Henk Ekerhovd
Therese Nilsen
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Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Therese Nilsen
SAK 44/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 45/2014 Godkjenne protokoll fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent
SAK 46/2014 Status i pågående saker.
Sak 65 a) - 2013 Oppfølging etter endt VTG kurs.
Therese lager et forslag, på hvordan følge opp nye medlemmer.
Vedtak: til oppfølging
Sak 7 e). Hva er historien til Sotra GK.? Historien er kommet på papiret, og ser veldig bra ut.
Noen detaljer gjenstår, men det nærmer seg.

Vedtak: til oppfølging.
Sak 32 d). Status Web.
Nettsiden til Sotra Golfklubb ble tatt ned noen timer av leverandør som drifter
nettsiden vår. Geir Otterbeck følger opp saken og finner en løsning for å unngå slike
hendelser. Henk og Geir er på saken.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 36
b). Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Vi kom dessverre ikke med i denne kategorien.
Vi jobber nå videre med noe som heter Grønn Glede. (Sjekk Bjørnefjorden GK.)
Vedtak: til oppfølging
d). Moms kompensasjon: sendt, og godkjent registrert.
Vedtak: til orientering.
Sak 38
b). Aktivitetsleder kurs?
Marianne sjekker med Fana GK om det noen kurs på gang, og med Andreas, om det
er noen som har behov for kurs. Om ikke det er kurs på gang, kan Marc kjøre kurs.
Vedtak: til oppfølging
f). Golf i skolen. Status
Her må vi ha en kartlegging på hva dette innebærer. Hvem kan gjennomføre det,
og hva betyr det økonomisk for klubben.
• Marianne kontakter rektor på Kolltveit skole, for å kartlegge om skolen er
interessert i golf i gym timene.
• Vi har også fått innspill på at vi kan holde kurs for konfirmanter.
De har jo en del samlinger i løpet av konfirmant året.
Prisantydning: 500 pr. elev, samt + 300 om de ønsker Golfkortet.
Vedtak: til oppfølging

SAK 47/2014 Gjennomgang av årshjulet.
a). Status reelle medlemmer Sotra GK. 863 stk. Regner med ca. 900 i 2014
Når vi 1000 medlemmer, vil det bli snakk om ventelister.
Vi ser nå at organisasjonsmålene våres på 1300 medlemmer, er noe urealistisk.
Hadde vi hatt 18 hulls bane….
b). Vi har en del stiftelser som har søknadsfrist 15/9. Gjensidige og DNB
c). Norgesfinale Pink cup, Ålesund 13/9. Her stiller Nils Asbjørn, Terje Sivertsen, Lars
Åsheim og Christian Bru. Vi ønsker alle, lykke til
d). Videre i Nordea Pairs. Her stiller Lars Erik og Fredrik, samt Kent Ivan og Terje.

d) Vi tar en evaluering av sesongen på neste møter, samt planlegger videre aktiviteter.

SAK 48/2014 Skriv om refusjonsordning.
Refusjonsordningen er nå skrevet litt om, slik at man skal unngå misoppfattelser av hva som
er godkjent og vedtatt i skrivet.
Vedtak: til orientering.
SAK 49/2014 Ferdigstillelse av juniorbrakken.
Arne og Frode og Irene tar videre ansvar for barakken. Taket skal nå være tett. Videre skal det
kartlegges kostnader for fundament til terrasse, hvor trengs det maling, skal døren flyttes etc.
Terrasse bord har vi fått.
Vedtak: til oppfølging.
SAK 50/2014. Brev til Styre fra Rune Hovland.
Styret har gjennomgått brevet, og vurdert både økonomisk støtte, samt videre planer fremover
for juniorer som kommer over junioralder osv.
Styret kom frem til at dagens refusjonsordning er fortsatt gjeldende. Pr i dag har ikke klubben
en sportslig plan for de juniorer som går over til å være en seniorspiller. Da vil det være opp
til spillerne selv å legge en plan, evt. med klubbens pro. Klubben har for øvrig fellestreninger.
Vedtak: til orientering.
SAK 51/2014 Økonomi.
Vi har en god oversikt over økonomien. Vi ligger godt an i forhold til budsjettet, pr. dd., men
det er fortsatt en del utgifter som vil komme mot slutten av sesongen.
Vedtak: til orientering.
SAK 52/2014 Eventuelt.
Ingen saker.

5/9-2014
Therese Nilsen.
Neste møte 18/9.

