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1

Tilbakemeldinger på kurs

Alle

Kurset var vellykket. Det ble opprettet et
tilbakemeldingsskjema og her var tilbakemeldingene
gode.
Flere av deltagerne ønsker flere kurskvelder. Forslag om
å ha maks 5 deltagere pr. gruppe fordelt på flere
kursinstruktører.
2

Status etter forrige møte

Alle

Gjennomgang utført.
3

Status på utstyrsbod

Kjetil og Håvard

Må finne et overslag.
Vi har fått tilskudd på 30 000 kr fra Sparebank 1.
Fått tillatelse av grunneier til å bygge, og skal inn i en
prosess med kommunen for å få tillatelse.
Inntektene fra fundraiser-turneringen vil gå til dette
prosjektet.
4

Status på klubbklær

Kjetil

Det har mest sannsynlig kommet noen klær inn på lager.
Leveringen må deles opp.
Kjetil besøker Lillehammer Sport for å få oversikt over
hva som er kommet. Medlemmer får beskjed.
5

Status på klubbutstyr
ParPlate og BirdieBadge: Gode salgstall, men ParPlate
selges det betydelig mindre av (som forventet).

Jens og Mats

Minimarkører: Gode salgstall. Fortsatt mange igjen pga.
stor bestilling.
Caps: Solgt bra. Trenger flere innlegg på Facebook om
dette.
Klubbdisker: Mats er i kontakt med en leverandør. Har
purret. Ellers vanskelig å få tak i på grunn av manglende
kapasitet hos produsenter. Nye medlemmer får beskjed
om ventetid.
6.

Status på sponsorer

Kenneth

Arbeidet går bra – skaffet flere sponsorer de siste par
månedene. Vi har kommet med forslag til flere
potensielle sponsorer. Tenker å ta en ny, større runde
etter sommeren.
7.

Status på Skogen Rundt

Mats, Kenneth og Jens

Venter på endelig svar fra Biltema og Kiwi angående
innhold i spillerpakker.
Vi vil be om hjelp fra medlemmer i ukene før turneringen
starter. Frivillig arbeid som spotting, utdeling av
spillerpakker og annet.
Vi må kjøpe inn vannkanner.
8.

Klubbtur

Kjetil

Foreløpig dato: 17.–19. september.
Vi ser på muligheten til å ta en tur mot sør. Kjetil finner
potensielle områder og overnattingsmuligheter. Klubbtur
prioriteres over Jørstadmoen by Night.
9.

Klubbmesterskap
Lørdag 2. oktober. Det opprettes Facebook-arrangement
om kort tid.

Alle

