
Protokoll, styremøte nr.5/2020 - 26.06.2020

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

Fraværende: Marianne Roy

Referent: jan-lnge Klubben

Styremøtet startet kl 1"8.45

Til behandling forelå følgende:
- Sak 1.5.20 - Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 2.5.20 - Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 3.5.20 - Generell orientering fra administrasjonen
- Sak 4.5.20 - Finansiell Status pr. april 2020

Sak 1.5.20: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Protokollen fra forrige styremøte ble gjennomgått. oet fremkom ingen merknader

Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkient og elektronisk signert av de tilstedeværende

Sak 2.5.20: lnnkalling og saksliste

lnnkalling og saksliste til styremøtet ble gjennomgått. Det ble meldt en sake til eventuelt; lønnsjustering for DL.

Vedtak: lnnkallingen og sakslisten ble enstemmig godkient

Sak 3.5.20: Generell orientering fra administrasjonen
DL orienterte om aktivitet på banen, herunder statistikk for no-show. Statistikken for april og mai ser ut som følger:

Möned AntallNo-Show Personer med

No-Show

Personer med

25 No-Show

Personer med

23 No-Show

6L

44

584

587

April

Mai

34r
368

13

9

I en tid med ekstraordinært mye trafikk og bookinger skaper no-show uheldige situasjoner ved at noen medlemmer
gjennom ubrukte bookinger sperrer for at andre medlemmer kan bruke banen. Administrasjonen får også mange

tilbakemeldinger på at flighter er fullbooket, men som ikke benyttes eller bare delvis benyttes. Styret uttrykte sterk
bekymring for dette, og vil vurdere innf6ring av sanksjoner i tiden fremover.

DL orienterte videre om status for kompensasjonsordningen for norsk idrett, planlegging av ombygging av

treningsområdet som nå iverksettes ved Norconsult, status Vasshaugen, problemstillinger knyttet til en av

grunneierne som nå er i en konstruktiv fase, samt problemstillinger knyttet til bruken av 2. etasje. DL orienterte
også om mottatt bekymringsvarsel fra naboer til hull 7, herunder respons på denne.

Vedtak: Stvret tok orienteringen til etterretning.
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Sak 4.5.20: Finansiell Status pr. april 2020

DL gjennomgikk regnskap og likviditetssituasjonen pr. mai 2020. Tallene pr mai er preget av god tilstrømning av nye

medlemmer, slik at driften totalt sett er bedre enn i 2019. Likviditeten ved utgangen av mai er god.

Vedtak: Stvret tok oríentering til etterretning

Eventuelt:

- LØnnsjustering daglig leder
Årets lønnsjustering for daglig leder, ble diskutert i lys av innstilling fra styrets leder

Vedtak: LØnnsiusterins med virknins fra 0L.07.2020 ble vedtatt som innstilt.

Styremøtet ble avsluttet. kl 20.45

Neste styremøte er tirsdag 18. august kl. 18.00
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