b

Byneset beveger deg.
Møtedeltakere: Steinar Dahl, Gøril Linge Five, Hans Petter
Skjærvold, Kari Lian , Andreas Stålby
Forfall: Ove Berg
Sted: Byneset golfsenter
Tid: Kl 18.00- 20.15
Møtereferat fra møtet 23.06.2021
Sak 25/ 21

Ansvarlig
Steinar

Aksjonsliste for juni gjennomgått
Betalingsmodul for påmeldinger i golfboks er tilgjengelig for bruk. Det opprettes bankkonto
knyttet opp mot bruk denne modulen.
Sak 26/ 21

Steinar

Samarbeidsavtale med golfsentret.
Forhandlingene er kommet så langt at det skal utarbeides forslag til innhold i avtalen
Golfsentret skal ferdigstille forslag til tekst 26.juli.

Sak 27/21
Økonomi

Andreas/
Steinar

Omsetning
Regnskapet viser en omsetning hittil i 2021 på kr 1 175 536 mot kr 2 224 843 hittil i
fjor. Dette er en nedgang på 47,2 % mot fjorårets omsetning. Nedgangen skyldes
hovedsakelig at Spiller rettene ved Byneset nå faktureres av Byneset Golfsenter selv
og ikke via Golfklubben som før.
Resultat
Resultatet hittil i 2021 er kr 527 994 mot kr 613 311 hittil i fjor. Dette er en nedgang på kr 85 317 eller
13,9 % mot fjorårets tall.

.
Sak 28/21
Turneringer
Åpningsturnering, Danica og Brisbane er gjennomført
Midnight Masters arr på fredag 25.06

Hans
Petter

Møtereferat fra møtet 23.06.2021

Ansvarlig

Det har vært god oppslutning om de turneringene som har vært avholdt.

Sak 28/21
Sportslig utvalg

Steinar

Ingen spesielle saker å rapportere om.
Kurs og treninger går sin gang.
Medlemstreninger vil bli satt opp til høsten.

Sak 29/21
Torsdags golfen.

Kari

Mellom 4 til 8 deltakere hver gang. Vil bli arrangert til og med uke 26. Starter opp igjen medio
august.
De som har deltatt har gitt positive tilbakemeldinger på tiltaket.
Rutinebeskrivelse er lagret slik at det skal være enkelt å drive videre.
GGG 5 / 6 deltagere. Veldig positivt for alle.

Sak 30/21
Barnegolf

Gøril

Det inviteres til foreldremøte tirsdag 29.06 kl 18.15 på klubbhuset. Info sendt ut til alle
medlemmer.

Sak 31/21
Spørreundersøkelse/ oppfølging av

medlemmer.

Styret vedtar å kjøpe modulen Golfspilleren i sentrum. Det kan gi oss et godt grunnlag for å
komme i dialog med klubbens medlemmer.

Referent: Gøril Linge Five

Hans
Petter

