Oppsummering fra Protokoll JGK
Type møte: styremøte- arbeidsmøte
Dato: 060318
Sted: Klubbhuset
Deltakere:
Navn:
X Berit Pollestad Sele
X Ruth Søreide
O Livar Skrettingland
X Kjartan Kristiansson
X Atle Opstad
X Jan Terje Strand
X Bjarte Skrettingland
X Henrik Lode
XSolfrid Grødem

Telefon:
400 07 915
908 73 480
905 22 234
402 07 233
92632436
97076759
913 58 313
40005404

Email adresse :
bps@jbl.no
ruth.soreide@nav.no
livar@grunn-service.no
kjarisk@gmail.com
atleopstad@live.no
janterjestrand@gmail.com
bjarte@tinghaug.no
henrik.lode@lyse.net
solfrid@jkn.no

X Mona Ueland adm. ansatt
466 60 094 mona@nyyyt.no
X= deltatt
O= ikke deltatt
Neste møte torsdag 5. april kl 19:00 i Klubbhuset
Møteleder: Bjarte
Saker:
1. HMS - Ingen hendelser meldt i perioden
2. Økonomi - Regnskap for februar ikke mottatt, øk. Gjennomgang neste møte
-Kostnader fremover -bygging av permanent toalett ca kr 200.000
-innkjøp av elektrisk golfbil m/plan ca kr 60.000
3. Sponsor/marked -Det jobbes aktivt for å få flere sponsorer, to nye hullsponsorer er ønskelig.
-Videre jobbes det for å etablere samarbeid med Ingolf 365 -golfsimulator på Nærbø.
-Frokostgolf fortsetter som før i 2018, men en runde i midten av august blir 18hullsrunde med lunsj (lunsj-golf). Vinner får gratis sponsor-tur i 2019. Oppsett blir
sendt ut og legges inn i golfbox.
4 Bane/anlegg - Arbeides videre etter plan. Drenering driving-range startes.
–Baneguide reetableres.
5. Pro-shop/Administrasjon – Mona jobber godt med å etablere Pro-shop i klubbens
egen regi. – Solfrid vårt nye styremedlem, blir redaktør for klubbens hjemmeside
6. Turneringer/arrangement/medlemmer
Turneringskalender er utarbeidet. Kommer på infotavle i klubbhuset og blir
tilgjengelig på infoskjerm og klubbens andre digitale kanaler.
7. Trening Leder 2017 Kjartan Kristiansson
Planer for trening er klart for 2018. Legges ut på klubbens hjemmesider.
8. Dugnader-Gjøremål.
NB! Vårdugnad blir 7. april.
9. Innspill til Virksomhetsplan - fra årsmøtet 230218.
Tips – anbefaler styret å lage et opplegg med vervepremier for rekruttering av nye
medlemmer til JGK.
 S. 29 i V-plan – Sportslig. Styret oppfordres til å avklare tidlig hvilke midler som
stilles til disposisjon for eventuelle deltakere fra JGK som ønsker å stille i Lag-NM





NB! Behandlet i styret 06.03.18. Konklusjon: Klubben bidrar med inntil kr 10.000
til dekning av utgifter om klubben stiller lag til Lag-NM. Viktig at aktuelle kandidater
for info dette tidlig.
S. 31 V-plan – Årsmøterepresentant ønsker konkrete planer for banen. Mener
drenering er viktigst, videre vil vannhinder mellom hull 1 og hull 8 ville være til stor
hjelp for tørrere bane.
S. 32 V-plan- Forbedring av treningsbanene må prioriteres, vil også bety mye for
rekruttering av nye medlemmer.
S. 32 V-plan -Sikre bedre HMS på hull 1

Ordstyrer for årsmøtet takket for innspillene, og oppfordret klubbens medlemmer til å
komme med ytterligere forslag i klubbens forslagskasse.
Bryne, 060318

