Referat fra styremøte 7 170816
Deltagere: Kjelle, Agneta, Lars, Inga Lill, Lennart, Micke, Alf og
Tor Arne.
§1. Møte åpnes av Lennart
§2. Sekretær velges til Tor Arne
§3. Dagordning godkjent
§4.
Ordfører Lennart hadde et par kommentarer på foregående møtesprotokoll.
Lennart er fornøyd med at campingstrøm er på plass.
Facbook har stor gjennomslagskraft. Opp til 18000 ser innlegg som blir delt
Golfheftet skal prøve å innføres i 2018
§5.
Golfklubben har overført 425 000,- hittil i år. Vi har pr dags dato 74 256,- på konto.
Vi tilbyr alle gamle medlemmer fritt spill ut sesongen for en medlemsavgift på 1000,§6
Det er blitt hugget inn mot banen på oversiden av hull 15. Dette er gjort av kommunen eller
Idre ski og spa. Stiftelsen /banekomiteen tar dette opp med dem for å avklare hva som har
skjedd.
Trond må ha hjelp på Dansbandsgolfen. Tor Arne, Joilin, Adam og evt Lotta bistår.
Under arbeid med klipping av innspilsområde på hull 2 røyk en slange på klipperen. Det kan
medføre striper med dødt gress. Men ingen stor krise.
Skicrosslandslaget har vært her og prøvd golf sammen med Kjelle. Bare lovord fra dem om
banen og håper dette kan medføre nye kontakter.
§7 info fra stiftelsen
Økonomi litt dårligere enn på samme tidspunkt i fjor. Ligger ca 300 00,- minus pr dags dato
Ca 400 mindre greenfee gjester en på samme tidspunt i fjor
Banearbeidere jobber mye mer en de tar betalt for så de gjør en enorm jobb
Veldig bra kanselipersonel og håper de fortsetter neste år
Lars s skal gå greenkeeper utdannelse.

§8 Klubbinfo.
Medlemsundersøkelsen flyttes fra september til oktober for å få med hele sesongen
Idrefjell og visit dalarna skal reklamere for banen i vinter

Neste møte 13 september eller i følge planen da vi mulig får besøk av
klubbkonsulenten den 13/9

Ref: Tor Arne Midtlie

