Styrelsemöte nr. 4. 2014-05-13
Närvarande ledamöter och suppleanter.
Lennart Hjelm, Alf Johansson, Fredrik Litzèn, Mickael Dahlström, Trond Lia, Lotta
Holmgren, Tor-Arne Midtlie, Lisbeth Nymoen, Agneta Martinsson.

Mötet började med en rundvandring runt Klubbhuset. För genomgång av vad som måste göras
utvändigt och i gamla kansliet samt herrarnas omklädningsrum.
Ett staket ska sättas upp runt uteplatsen.
§1

Lennart öppnar mötet.

§ 2

Godkännande av dagordning.
Dagordning gicks i genom och godkändes.

§ 3

Val av sekreterare för mötet.
valdes Agneta Martinsson

§ 4

Info från greenkeepern.
Ser bra ut i år.
Greenerna på 9-10-11-18 ser sämst ut. Har börjat vertikalskära och så gräsfrö.
Börjar med att så greener sen fairway .Önskar få en grusgång från ranchen ner till
parkeringen, då folk går den vägen ofta. En del skogsavverkning på vissa hål.
Det behöver dras mycket tall plant. Greenområden runt 12. 9. 15. 13 är kvar att
göra.
Maskinparken är på genomgång så den är bra.

§ 5

Föregående protokoll.
Terminalen i kansliet ska lagas då sladden varit trasig,

§ 6

Information laget runt.
Lennart:13 stycken hedersmedlemmar som ska få ett värdebevis samt en bag bricka
som kommer att tas fram.
Förslag på värdebeviset finns upptryckt.
Information lämnades från förbundsmötet som gick av stapeln i april.

Bankommitten.
Prio ett för deras del är att grusa vägar till hål nr.1.2.4.9.11.13
Anders Haugen och Lars Thörnfeldt skall de till att plantera in fisk i våra tjärnar.
Fairways ska lagas. Det behöver dressas upp på en del ställen.
Vägen från 12:ans green till 13:e tee dras om

Restaurangen
Fredrik Johansson ska jobba, önskas 1-2 heltid till ev, deltidare.
Patrik och Fredrik har börjat diskutera menyer inför sommaren.
Önskar lite mera aktiviteter för bättre omsättning av densamme.
Shopen: har nya testgrejer på gång. Vill gå igenom priser för kanslidelen.
Ett mycket snabbare datasystem- en ny dator är installerad.
En fristående kortapparat för enklare betalning av greenfee diskuteras.
Kjelle Gaude ska jobba med Fredrik i sommar.
Tävlingsledningen önskar flera medhjälpare bla med GIT.
Ekonomin :42.000 till dags dato på kontot. Stiftelsen banhyra 450.000
Juniorverksamheten, Bra uppdaterat på hemsidan.
Ansökningar från Trängselfonden för Juniorerna ska göras.
Övrigt
Projektplan ska göras till hösten.
Leo Persson ska bjudas in till nästa möte.
Målet är att bjuda in flera till golfbanan och bjuda på fika och för att visa vår bana.
Ide från Fredrik: har 5 dagars kurs tillägg på 500:- bli medlem resten av året.
Visit Idre har en kommunresa och kommer att besöka golfbanan.
Blommor är beställda

§7.

Utgår

§8.

Gemensamma mål;
Uppnå 6000 greefeegäster.
Värva 20 nya lokala medlemmar.
5-8 juniorer som skall delta i Skandia tour
Få boendeanläggningar att paketera vistelsen med flera aktiviteter
bland annat golf, i samband med andra aktiviteter.
Försöka synas i flera reportage i olika medier.
Förslag på en budget på 5000 kronor för upprustning av gamla kansliet och

.

herrarnas omklädningsrum.

§9

Läsa igenom kap.2 i golfpärmen.

§ 10

Inga övriga frågor

§ 11

Klubbhuset den 11 juni, klockan 18.00

§12

Mötet avslutades

;
Idre den 2014-05-13
Vid protokollet:

Justeras:

…............................................

…........................................

Sekreterare Agneta Martinsson

Ordförande Lennart

