
Protokoll fra styremøte 2/21

Organisasjon Trondheim Golfklubb

Møtenummer 2/21

Dato 7. juni 2021

Tidspunkt 18:00 - 20:00

Sted Teams

Behandlingsmåte Styremøte

Til stede

Audun Otterstad, Styrets leder

Roger Lysholm, Styrets nestleder

Guro Dalen, Styremedlem

Jeanette Hagen Dalseide, Styremedlem

Marius Mattson, Styremedlem

Anita Johannessen, Varamedlem

Ruben Kjølsø, Varamedlem

Jan Anders Langlie, Varamedlem

Terje Anders Skogseth, Daglig leder

Sak 7 Godkjenning av innkalling og agenda Agenda

Rekkefølgen ble endret og rikets tilstand ble flyttet frem som sak 9. 

sak om komiteer, instrukser og oppdatert organisasjonsplan ble utsatt til neste styremøte pga tidsmangel.

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden med foreslåtte endringer, og erklærte seg vedtaksdyktige.

Sak 8 Protokoll fra møte 1/21 Styreprotokoll

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 9 Post - referat fra kontrollkomiteen Diskusjon

Vedtak
DL og styreleder avtaler møte direkte med Britt etter styremøte 16.08.

Det inviteres til et åpent møte med styret og kontrollkomiteen, referat fra møte vedlegges styremøte i 
september.

DL ettersender protokoller og møtedatoer til kontrollkomiteen.

Sak 10 Styretleder orienterer Orientering

Orienterte om fremdrift
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Vedtak
Styreleders orientering ble tatt til etterretning. 

Styret innkalles til eget arbeidsmøte uten agenda etter sommerferie

Sak 11 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Det var ett vedtak å følge opp

Vedtak
DL sender ut endelig avtale vedrørende leie/utleie av personell til styret

Sak 12 Rikets tilstand Orientering

DL orienterte om status:

Skryt til de ansatte for åpningen og arbeidet

De nye maskinene fungerer godt

Det ble ingen vår, det gikk fra vinter til sommer.

1091 medlemmer

5 kurs åpne fremover.

Range går fort tom

Hovedfokus er drift.

 

Hvordan håndteres lagring av den nye maskinparken som er i et leaset telt i dag?

- Muligheter på Lade, og verksted.

- Roger har lagd kommentarer til regnskap per. 30.04.

- Skriver arbeidskontrakter og sender alt til alle ansatte.
 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

 

Sak 13 Medlemskontigent - ekstraordinært årsmøte Beslutning

Saken gjelder prisjustering på 1års medlemskap i TGK og klage på at økningen ikke er 
årsmøtebehandlet. Kontrollkomiteen har også bedt styre ta tak i saken og har sagt seg enig med innspill 
fra medlem om at dette ikke ble gjort på en korrekt måte.

Vedtak
Styret er enig i intensjonen i endringen, men anerkjenner at endringene burde vært informert bredere om 
og at kostnadsøkninger som følge av koronarestriksjoner og harmonering av pris på VTG og tilbud til nytt 
medlem burde vært et punkt under kontingentsaken på årsmøte 2021.

Styret beslutter derfor å kalle inn til ekstraordinært årsmøte så raskt som mulig på teams for å rydde opp. 
Styret vil fremme et helhetlig forslag vedrørende kontigent og medlemssituasjonen i golfklubben.

Styret vedtok også et møte 16.06 for å diskutere endelig vedtak og oppfølging av saken.
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Sak 14 Eventuelt Eventuelt

Vedtak
Daglig leder oppretter venteliste for de som ikke er registrert i klubbens systemer per. 09.06. DL sender e-
post til styret med kriterier for venteliste og at dette publiseres på klubbens sider, med et forbehold.

 

Daglig leder publiserer protokoll fra årsmøte og fra styremøtene 

Sted:

Dato:
   

Audun Otterstad
Styrets leder
 

Roger Lysholm
Styrets nestleder
 

Guro Dalen
Styremedlem
 

 

Jeanette Hagen Dalseide
Styremedlem
 

Marius Mattson
Styremedlem
 

participantid:296369

Signert 21.06.21 av Otterstad, 
Audun med BankID.

participantid:296370

Signert 22.06.21 av Lysholm, 
Roger med BankID.

participantid:296371

Signert 17.06.21 av Dalen, 
Guro med BankID.

participantid:296373

Signert 21.06.21 av Dalseide, 
Jeanette Hagen med BankID.

participantid:296372

Signert 28.06.21 av Mattson, 
Marius med BankID.
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