Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 6

2015-08-19

Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm. Lotta Holmgren
Tor Arne Midtlie, Trond Lia. Mikael Dahlström. Alf Johansson.
Lisbeth Nymoen. Alf Johansson. Martin Petterson. Agneta Martinsson

§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm öppnade mötet.

§2

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Agneta Martinsson

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§4

Genomgång av föregående protokoll.

§5

Hemsidan
Martin efterlyste inlogg till Hemsidan . För att kunna skriva sina
rapporter. Då vi inte tycker den fungerar som den ska tar Lennart
itu med den snarast och kollar upp så vi får mera information
om denna.
Vi saknar fortfarande inloggning många av oss för att kunna
skriva våra inlägg, foton mm.

§ 6 Utgår
§7

Information från kassören.
Dags dato finns 31,000:- på kontot. 490,000:- inbet till stiftelsen

§ 8 Golfbanestiftelsen informerar .
Positivt så här långt vad gäller intäkter ca. 200.000:Micke kollar upp i GIT antal greenfee gäster.

§9

Tävlingar
Dansbandsgolfen ; Bra med information på mail vad som gäller
under tävlingen då det är lite si o så med nykterheten.
Lottar en vecka före för att kunna nå ut till alla via mail.
Hede önskar samarbete med oss vad gäller tävlingar.
Funderingar på det till nästa år.

§10 Kommitte och kansliinformation.
Då våra tees börjar bli dåliga, förslag på
att även laga uppslagen torv där.
Martin hjälper till och blandar fyllning som vi kan strö i hålen.
Skyltarna ska ordnas upp igen då en del börjar bli murkna
Stödsås i början på nästa vecka.
Förbereder för hösten.
Bankonsulenten kommer på besök 1 sep. Prover ska tas
för undersökning.
Gästundersökningen efterlyses uppgifter på.
GPS fungerar inte på våran bana, Fredrik ska undersöka detta.
Planerat marknadsmöte den 21 aug. information därifrån till
nästa möte.
Tyvärr lite mindre deltagare på juniorträningarna för dom
yngre i år. Några nya. Äldre juniorer är det bättre, en del har
deltagit på tävlingar med bra resultat.
§11

Planeringshelgen.
Inget fastslaget än, ska komma med förslag till nästa möte
i september. Seminarium för olika grupper på Elmia mässan
är ett alternativ. SGF hemsida för uppgifter om den.

§12

Inga övriga frågor

§13

Nästa möte fastslogs till den 9 september kl:18,00

§14

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

IDRE den 2015-08-19

Vid protokollet:
________________________
Sekreterare: Agneta Martinsson

Justeras:
_________________________
Ordförande: Lennart Hjelm

