Styremøte Norsjø golfklubb tirsdag 25 april 2017.
Tilstede: Svein, Gunnar, Ragnar, Inger-Lise
Lisbeth og Gro.
Forfall: Knut og Arne Isak
Referat 3.
Sak 18/17: Gjennomgang av prosjekt Ivaretakelse v/ Svein Erik Hansen
Inger Lise skriver inn her

Sak 19/17: Referat fra styremøte 15.mars.
-

Silje og Svein har dialog om skoleprosjektet.

Sak 20/17: Halvor Nordskog fra seniorgruppa informerte om
-

Åpen dag (Turist i egen bygd): Halvor informerte om Åpen dag 28.mai kl.12-14. Se vedlegg.
Ragnar, Svein og Halvor inviterer til pressebriefing tirsdag 23.mai.
Tirsdags spill/trening som seniorgruppen arrangerer. Dette er for de med hcp 26-54. De
ønsker å gjennomføre turnering som f.eks. spill på hull 1-4. Pris kr.50,- som går til premiering.
Spillerne skal ha med seg en senior ut på banen.

Sak 21/17: 10.juni. Invitere til rekrutteringsturnering.
-

Invitere ferske spillere/spillere som ikke har spilt til å spille turnering sammen med en
etablert spiller. Denne spilleren kan slå 2 slag pr.hull. Mattias har instruksjon før de
går ut på banen.

Sak 22/17: Nome Idrettsråd
-

Gro refererte fra Årsmøte. Ny leder Kåre Langeland. Gro fortsetter som styremedlem
og Kristoffer Gaathaug i valgkomiteen.

Sak 23/17: Søknad UDI
-

Hans, Ragnar, Mattias og Svein skal ha møte 3.mai om gjennomføring av prosjektet.
Planlagt oppstart 15.mai. Gruppen skal delta på mandagstreninger. Det er
barn/ungdom opptil 19 år. Alle får et golfsett hver. Egenandel beregnes til dugnad på
oppstart og avslutning for denne gruppen.
Vi sender ut til Telemarksadresser i første omgang.

Sak 25/17: 25-årsjubeleum
-

Klubben er stiftet 5.august 1992 og banen åpnet 5.juni 1993.
Styret foreslår å feire 25-års jubileum med turnering lørdag 5.august med inviterte og
medlemmer.

Sak 26/17: Vedlikeholdsplan fra parken
-

Styret har etterlyst en vedlikeholdsplan og investeringsplan fra parken. Se vedlegg
Svein gikk gjennom planen.
Forslag om medlemsmøte 22.mai eller 23. mai med informasjon om dugnadslister,
prosjekt Ivaretakelse, medlemsstatus, handlingsplan og annen viktig informasjon.
Kanskje kjøre noe spesialtilbud i proshopen ????. Innkalling kan bli sendt ut pr.mail til
alle medlemmer. Det settes opp liste over arbeidsoppgavene ved klubbhuset der folk
kan skrive seg på.

Sak 27/17: TelemarksVeka
Gro informerte om møte med arbeidsgruppa (handelstanden i Ulefoss, lag og
foreninger på Ulefoss) ang. TelemarksVeka. De var enig i forslag fra golfklubben om
at TV2 lager sending fra golfbanen(hvis interesse)
21.6 kl. 16.00 - "Norsjø Open Herre" - åpen turnering med innlagt nærmest flaggetkonkurranse på hull 11, der vi satser på å få på plass en større kjendis som sammen
med deltakerne og forhåpentligvis en skistjerne konkurrerer

-

22.6 kl 16.00 - "Norsjø Open Dame" - åpen turnering med innlagt nærmest flaggetkonkurranse på hull 15, der vi satser på lokal ordfører som sammen med deltakerne
og forhåpentligvis flere skistjerner konkurrerer
Svein snakker med Ståle Padøy ang. Lotepus og Gro tar kontakt med ordføreren Bjørg
Lundfaret.
Ulefoss handelsstand(og representanter fra Nome kommune) ønsker å ha deres
neste møte på golfbanen med omvisning-informasjon på golfbanen 23. eller 30.mai
eller 1.juni. De syntes det var viktig å vite hva de skulle profilere. Dette burde være
mulig.

Neste styremøte 30.mai kl.17.00 på klubbhuset.
Hilsen referentene Inger Lise og Gro

