Ref fra styremøte 20140723
Tilstede: Lennart Hjelm, Alf Johansson, Fredrik Litzèn, Mickael Dahlström,

Tor Arne
Midtlie, Agneta Martinsson, Ingalill Svedmyr-Johansson, Lars Staffansson og Martin
Westblad
§1: Møte åpnet av Lennart
§2: Dagordning vart godkjent
§3: Tor Arne Midtlie valgt som møtesekretær.
§4:Martin informerte om følgende:
Litt problem med vanning pga Torden. Dette var i ferd med å løse seg med hjelp
Fra Stråken El og AB. Greenene skulle nå vertikalskjæres og i uke 34 tilsåing av
alle Greener. Noen flekker på noen greener som virker «døde» skal skjæres bort
og ny jord skal legges til og sås på nytt. Dreneringsjobben på 8 og 9 som vart gjort
i vår fungerer utmerket. Duken i bunker på 11 må klippes slik at duken som stikker
opp fra sanden bli borte. Martin syns de har fått gjort mye i år og ligger i rute i
forhold til virksomhetsplanen.
§5: Info fra stiftelsen:
Lenge siden de hadde hatt møte pga vanskelig å samle alle. Stiftelsen har
37 000,- i pluss hittil i år. Det har kommet inn 237,- mer i greenfee en i fjor men
Litt mindre gjester.Ingallil syntes det er mye jobb med registrering av
Innbetaling mot GIT systemet og lurer litt på hvordan dette gjøres i andre klubber.
Stiftelsen ser lyst på fremtiden og er ved godt mot. Ellers kunne Ingalill fortelle at
Idrefjell sponser camp.strøm på parkeringen. 10 plasser.
§6: Mikal informerte litt omm økonomi i golfklubben:
565 000,- betalt til stiftelsen
33 000,- på konto
640 medlemmer.
§7: Info fra Lennart:
Styreseminar i Falun 14 okt og 4 nov( mulig å reise dit)
Nytt regelverk on sprøyting som vi må titte på
Ingen penger å få i Trængsle Fondet.
Bagbrikker til Hedersmedlemmer kjøpes av golfklubben.
Info fra damkomiteen (Agneta):
Intet spesielt nytt. De jobber jevnt å trutt med sitt. Agneta nevnte at flaggen
På 1 tee burde skiftes. Det er herved gjort.
Info fra Bankomiteen (Alf)
Banenjobbes med etter arbeidsplan. De syns det burde jobbes litt mer med
Rød Tee. Ellers godt samarbeid mellon banearbeiderne og bankomiteen.
Info fra Markedskomiteen (Fredrick)

Foretagstreff har kokt bort i grøten. Skal å prøve å få til ett treff på høsten.
Mye juniorer på trening. Det er nå ordnet orange tee på alle baner til juniorer
Og grønn kort spillere.
HIO tavlan og klubbmester tavlan må oppdateres. Noen burde ha ansvar for det.
Info fra Tævlingskomiteen (Mikal)
Fjelltouren 106 startende.
I uke 33 når det er golfuka er Mikal borte å må ha hjelp til og avholde
Konkurransene.
§8 Prosjetplan:
Leo mangler kartunderlag. Alf tar kontakt med Leo for å høre hva han er ute
Etter og ettersender det.
§9 Inga øvriga frågor
§10 Neste møte Onsdag 20 august kl 18.00 på golfbanen

Referent Tor Arne Midtlie.

