Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 5, 20120613
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Lotta Holmgren, Mikael Dahlström,
Jan Olsson, Inga-Lill Svedmyr, Agneta Martinsson, Trond Lia, Joakim Ekeroth, Geir Moen.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
I sekreterarens frånvaro valdes Jan Olsson till sekreterare för mötet.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Ekonomisk rapport från kassören
I dagsläget finns det ca. 120 000 kr på kontot. Vi har betalt 500 000 kr till
Stiftelsen.

§4

Golfstiftelsen informerar
Golfstiftelsen har haft sitt årsmöte med tillhörande konstituerande möte. Man
har fortsatta förhandlingar med kommunen om deras försäljning av ettans tee.
Man har även lagt en tuff budget för att komma på fötter igen.
Scorekort och banguide är på gång.

§5

Bankommittén
Bankommittén har träffats och Trond informerade vad som tagits upp där. Bland
annat har man fått bark ifrån Idre Fjäll, man har diskuterat utgångar från
greenerna. Många träd ska fällas, bland annat trädet på hål 15. Vill man fälla
träd ska man tala med Martin. Håkan Glimåker bör bjudas in inför RM.
Bankommittén kommer kontinuerligt att ha möten på banan.

§6

Jubileumskommittén
Uppträdande i form av band och trubadur är bokade likaså uppvisning.

§7

Golftidningen för 500 kronors medlem/utomlands boende
Detta ärende undersöks vidare. Just nu skickas inga tidningar utomlands.

§8

RM-resan 9-10 juli Östersund
Det är viktigt att vi åker dit! Ha med informationsblad att dela ut och
marknadsföra oss. Målet är att fylla en bil, klubben betalar.

§9

Öppna golfdagen 16 juni
På lördag är det öppen golfdag och Fredrik och Jocke finns tillgängliga hela
dagen för gratistips. Även Taylor Made finns på plats och demonstrerar både
fredag och lördag. Under lördagen går även Tronds Trippel av stapeln.

.
§10
§11

Klubbhandboken
Kommer som sedan tidigare bestämts att behandlas i höst.
Elskåp för husbil/husvagn
En offert från Stråkens El är begärd, till dess ingen el.
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§12

Information
Lennart och Jocke informerar om nya gröna kortet kursen.

§13

Övriga frågor
- Vem ansvarar för information? – Golfshopen
- Vem låser bommen? – Den som är sist härifrån
- Golfbilskostnad för medlemmar? – Frågan tas med till Stiftelsen
Ljusnedal önskar samarbete, vi diskuterar detta vidare samtidigt tas det med till
Stiftelsen.

§14

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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