Protokoll 8/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 18.9.2014. Klubbhuset.

Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
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Marianne Torgersen Rasmussen
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Therese Nilsen
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Olaug Evanger
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Observatør

Ja

Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Therese Nilsen
SAK 53/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 54/2014 Godkjenne protokoll fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent
SAK 55/2014 Status i pågående saker.
Sak 65 a) - 2013 Oppfølging etter endt VTG kurs.
Plan på oppfølging av nye medlemmer er laget. Skrivet ligger hos sekretær.
Er satt til oppfølging i årshjulet i februar.
Vedtak: til orientering
Sak 7 e). Hva er historien til Sotra GK.?

Historien er så godt som på plass. Det mangler bare noen små detaljer, samt
litt bilder. Historien vil bli presentert til neste år, da klubben har 15års jubileum.
Vedtak: til orientering
Sak 32 d). Status Web.
Nettsiden til Sotra Golfklubb ble tatt ned noen timer av leverandør som drifter
nettsiden. Styret vurderer en annen leverandør. Henk jobber med å skaffe skriftlige
tilbud/ avtaler som styret vil ta stilling til. Styret har vedtatt å fortsette å bruke Acos til
å drifte hjemmesider. Henk sjekker hva det vil koste å få hjemmesiden tilpasset til
mobil.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 36 Grønn Glede er et tiltak som Norske golfklubber og NGF har laget i samarbeid med
IF, Kreftforeningen, Mental Helse, Diabetesforbundet samt LHL. Formålet er å gi
deltakere mulighet til å drive aktivt etter egne forutsetninger og ønsker.
Styret har bestemt at vi foreløpig ikke går inn på noen avtaler i denne omgang. Det er
fordi det er pr. i dag en del slike aktiviteter allerede i sving. Fengselet, Helse Bergen
og Sotra Sportsklubb v/ SFO bruker Pitch og put banen jevnlig.
Vedtak: til orientering.
Sak 38
b). Aktivitetsleder kurs?
Marianne sjekker med Fana GK om det er kurs på gang, og med Andreas om det er
noen som har behov for kurs. Om ikke det er kurs på gang, kan evt. Marc kjøre kurs.
Venter på tilbakemelding fra Andreas og Fana Golfklubb.
Vedtak: til oppfølging.
f). Golf i skolen. Status
Styret har kontaktet Marc og han er positiv til å kjøre golføvelser i gymtimer på en
barneskole. Han har erfaring med slikt arbeid.
Marianne kontakter rektor på Kolltveit skole og Knappskog skole, for å kartlegge om
en av skolene er interessert i golf i gym timer.
• Vi har ikke få noen tilbakemelding fra rektor på Kolltveit Skule.
Marianne kontakter videre Knappskog Skule.
Vedtak: til oppfølging
-Vi har fått en henvendelse om vi kan holde kurs for konfirmanter.
* Konfirmantene er i gang, og Irene, Jan Ragnvald, samt Arnt er i sving
Det er 43 interesserte konfirmanter hvor vi kan ta i mot 24 stk fordelt i 2 grupper.
De skal ha 2 samlinger før jul og 3 samlinger på nyåret/våren pr. gruppe.
Vedtak: til orientering.

Sak 47
b). Søknader div. stiftelser.
Styret har sendt en generell søknad til Gjensidige stiftelsen, samt til Trond Mohn.
Vedtak: til orientering.
d) Evaluering av sesongen, samt videre planlagte aktiviteter.
Evaluering: Alle turneringer som var planlagt er gjennomført og med fulle
deltakerlister. VTG kursene er gjennomført som planlagt pr.dd.
Herre, dame og senior kveldene er gjennomført som planlagt og der gruppene
har hatt en fin økning på antall deltakere sammenlignet med i fjor.
Videre aktiviteter: Det er fortsatt en del turneringer som gjenstår:
Sartor Maskin, Proens, samt avslutnings turnering. Knøttene avslutter trening når
mørket sier stopp,(rundt høstferien) mens juniorene vil fortsette som vanlig
med inne aktivitet på simulator.
Dame/herre gruppene vil komme i gang med simulator når den tid kommer.
Minner om årsfesten, lørdag 8 nov. Påmelding i golfbox.
Vedtak: til orientering
Sak 49 Ferdigstillelse av juniorbrakken.
Arne, Frode og Irene har ansvar for barakken. Vegger er revet innvendig og nye
plater, er på plass. Sparkel og maling står for tur. Det jobbes også med
gulvbelegg innvendig, samt fundament til terrasse på utsiden.
Mulighet for tilgang på strøm samt forsikring på bygget må sjekkes.
Vedtak: til oppfølging.

SAK 56/2014. Gjennomgang av årshjulet.
På neste møte vil Styret gjennomgå og planlegge saker som skal klargjøres før årsmøte.
Eks: frister for årsmeldinger fra komiteene, budsjett, samt at Valgkomiteen nå må på banen.
(Jan Kåre, Lars Erik, Åge, Britt Tove)
Vedtak: til oppfølging
SAK 57/2014. Geir Otterbeck vil gi seg som IT-ansvarlig
Geir Otterbeck ønsker dessverre å slutte som IT-ansvarlig. Det store spørsmålet er om noen av
våre medlemmer har IT kompetanse og som kunne tenke seg å overta vervet.
Olaug fører spørsmålet videre i felles mail, som vil gå ut om litt.
Vedtak: til oppfølging.
SAK 58/2014. Kursavgiften til VTG-kursene
Kursavgiften for de siste kursene i år er satt til kr. 2500.- som inkluderer medlemskap i 2015.
Vedtak: vedtatt.

SAK 59/2014 Økonomi.
Ikke gjennomgått.(Turid ikke til stede)
Vedtak: til orientering.

SAK 60/2014 Eventuelt.
a). 22 oktober kl. 17.00, blir det holdt områdevis ledersamling på Fana Golfklubb.
Olaug og Marianne deltar.
b). 15 november skal det holdes Golf Ting i Tromsø. Olaug har ikke anledning til å delta i
år. Det hadde vært fint om Sotra Golfklubb hadde vært representert og det vurderes av de
andre styremedlemmene å reise.
c). Finansiering av Belek turen og kjøp av britiske pund.
Spørsmålet er nå om hva vi gjør om pundet ikke blir billigere enn kursen pr i dag som er kr
10,4. Prisen på turen er gitt basert på en valutakurs på kr 10,-. Styret må vurdere om hvordan
mellomlegget skal dekkes dersom vi kjøper pund til over kr 10,-. Skal mellomlegget fordeles
på de reisende eller skal klubben dekke noe evt. ta hele mellomlegget. Vi følger nøye med på
valutakursen framover.
d). Styret har vedtatt at man øker støtten for 3 dagers junior turneringer med kr. 1000.Type: Titleist Tour.
Vedtak: Vedtatt.
e). Det er kommet inn spørsmål om den inviterte Suzann junior Challenge går inn
understøtteordningen til klubben, (da den ikke er nevnt i refusjon skriv) samt om klubben
dekker noe for utenlands turneringer.
Klubben dekker selvsagt utgifter til Suzann Junior Challenge, i henhold til gjeldende
refusjonsordning.
Vedtak: Vedtatt.
Når det gjelder evt. finale i Danmark, eller generelle utenlands turneringer i forbindelse med
Titleist Tour. Klubben dekker som vanlig i henhold til gjeldende refusjonsordning. Men
dersom det viser seg at det koster vesentlig mer for reise til utlandet og oppholdsutgifter vil
klubben refundere inntil kr 6 000,- når forelagt kvitteringer.
Vedtak: Vedtatt.

Neste Styremøte 16/10.
Therese Nilsen.

