
Protokoll fra styremøte 4/21

Organisasjon Trondheim Golfklubb

Møtenummer 4/21

Dato 16. august 2021

Tidspunkt 17:00 - 19:00

Sted Lade - golfsenteret

Behandlingsmåte Fysisk

Til stede

Roger Lysholm, Styrets nestleder

Guro Dalen, Styremedlem

Jeanette Hagen Dalseide, Styremedlem

Anita Johannessen, Varamedlem

Terje Anders Skogseth, Daglig leder

Forfall

Audun Otterstad, Styrets leder

Marius Mattson, Styremedlem

Ruben Kjølsø, Varamedlem

Jan Anders Langlie, Varamedlem

Sak 20 Godkjenning av innkalling og agenda Agenda

Dato: 16.08.2021

Tidspunkt: 17:00-19:30

 

Sted: Trondheim Golfsenter

Behandlingsmåte: Fysisk

 

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktige.

Sak 21 Protokoll fra møte 3/21 Styreprotokoll

Vedtak
Protokoll 3/21 ok og ferdig godkjent

Sak 22 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Oppfølging av styrevedtak
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Sak 4: DL har ikke gjort noe mer med saken. Det har vært noe «bytte» av tjenester. Her skal DL 
komme med en avtale. Det ble påpekt viktighet av dette med tanke på bl.a. sikkerhet for ansatte 
mtp forsikring og ikke minst oversikt over bruk av Alex og sørge for at TGK blir honorert for timer 
brukt på Stjørdal.
Sak 12: Styrepostkasse er lagt inn på hjemmesiden – oppgave OK
Sak 19: Muligheter og forbedringer drift av shop. Jan Anders skulle i dette styremøtet ihht vedtak 3
/21 komme med innspill og ideer for dette. Jan Anders var ikke tilstedet. Aktuelt med ansettelse – 
ønske fra DL

Åpningstider for kafe mtp matservering ble diskutert. Kjøkkenet bør ha åpent utover kl 16.

Sak 10: Arbeidsmøte/strategisamling – Det ble vedtatt å ta eget styremøtet med kun denne saken 
på agenda torsdag 26.08 kl 18:00 der styreleder kan komme med sine innspill
Sak 17: Tilbud om tilbakebetaling for kategori «nytt medlem», DL har ikke gjort noe med saken 
siden sist møte. Ble enig med styret at dette haster og mail skal ut til de aktuelle medlemmer 
innen utgang august!
Sak 18: Komitearbeid……. Styreleder sørger for at sak legges inn i dok for oppf vedtak

Vedtak

Sak 4: DL har ikke gjort noe mer med saken. Det har vært noe «bytte» av tjenester. Her skal DL komme 
med en avtale. Det ble påpekt viktighet av dette med tanke på bl.a. sikkerhet for ansatte mtp forsikring og 
ikke minst oversikt over bruk av Alex og sørge for at TGK blir honorert for timer brukt på Stjørdal.

: Muligheter og forbedringer drift av shop. Jan Anders skulle i dette styremøtet ihht vedtak 3/21 Sak 19
komme med innspill og ideer for dette. Jan Anders var ikke tilstedet. Aktuelt med ansettelse – ønske fra 
DL

 

Sak 10: Arbeidsmøte/strategisamling – Det ble vedtatt å ta eget styremøtet med kun denne saken på 
agenda torsdag 26.08 kl 18:00 der styreleder kan komme med sine innspill

Sak 17: Tilbud om tilbakebetaling for kategori «nytt medlem», DL har ikke gjort noe med saken siden sist 
møte. Ble enig med styret at dette haster og mail skal ut til de aktuelle medlemmer innen utgang august!

Sak 18: Komitearbeid……. Styreleder sørger for at sak legges inn i dok for oppf vedtak

Sak 23 Rikets tilstand Orientering

Nestleder ga klart uttrykk for at aldersbestemt saldoliste på kunde og leverandør skal være en del av 
dokumentene i post Rikets tilstand. Viktig at evt gamle poster ryddes opp. Dette gjelder store summer for 
TGK

Vedtak
DL skal fakturere så snart som mulig og må sette oppgaver som utfakturering høyt på sin oppgaveliste 
fremover.

Sak 24 Strategisamling TGK Diskusjon

Vedtak
Styret vedtar at det skal arrangeres strategisamling i Trondheim Golfklubb. Ble vedtatt eget styremøte 
vedrørende denne saken torsdag 26.08 kl 18

Sak 25 Handlingsplan for 2021 Diskusjon

Vedtak
Dato for ekstraordinært årsmøte settes neste styremøte
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Sak 26 Eventuelt Eventuelt

Vedtak
Styreleder følger opp denne med Kirsti Jaråker.

Styretønskerr å sende en månedlig nyhetsmail til medlemmene

Sted:

Dato:
   

Roger Lysholm
Styrets nestleder
 

Guro Dalen
Styremedlem
 

Jeanette Hagen Dalseide
Styremedlem
 

Anita Johannessen
Varamedlem
 

participantid:306218 participantid:306219

Signert 13.09.21 av Dalen, 
Guro med BankID.

participantid:306221

participantid:311974
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