
Referat fra styremøte 21 august 2014 

Sted: Mårveien 11, Bjugn 

Tilstede: Lill Leth- Olsen, Vegar Mollan, Eirik Lundemo, Arnold Kristensen, Arild Myrvold 

og Randi Myrvold 

 

Sak 1: Økonomi 

Budsjettet ser ut til å gå i balanse, kanskje i pluss. Mobilreturen ga en inntekt på 1100,- 

 

Sak 2: Avskjed Marius 

Marius har gjort en glimrende jobb for golfklubben og fortjener en oppmerksomhet for det. 

Fred og Eirik sørger for det på klubbmesterskapsarrangementet. 

 

Sak 3: Klippelister september og oktober 

Planen er lagt, og Arild sender ut mail til medlemmene slik at de kan melde seg på.  

 

Sak 4: Klubbmesterskap 

Pål arrangerer. Styret ordner premier. Det blir enkel servering. Styret foreslår en bedre 

middag for medlemmene i en evt sesongavslutning senere på høsten. Kanskje med en morsom 

turnering. Vegar tar ansvar for det.  

 

Sak 5: Kysthotellet 

Kysthotellet ønsket et arrangement for sine gjester, men dette er ennå ikke blitt noe av. 

 

Sak 6: Fru Ingers snormix 

Randi tar kontakt med damegruppa for å bistå med arrangementet. Styret ordner premier og 

matservering. 

 

Sak 7: Big Spender 

Vegar og Fred arrangerer. 



 

Sak 8: Reklame for salg av golfreiser- policy 

Klubben mottar ofte henvisninger fra reiseselskaper som ønsker at vi skal reklamere for 

golfreiser. Det eneste som kunne vært interessant er «Sportsevent», hvis vi kunne inngått en 

sponsoravtale. 

 

Sak 9: Rotary 9 september  

Rotary ønsker å besøke oss på banen og få litt informasjon om klubben. Randi, Arild og 

Vegar tar imot dem og ordner med utstyr.  

 

Sak 10: Annet 

Det er ønskelig å kjøpe inn mer dressesand til neste år, i tillegg til å beholde Marius en mnd 

lenger. For å dekke kostnadene kan det bli nødvendig å øke medlemsavgiften med 500,- pr 

medlem.  

Vi har kjøpt inn sprøyte, men har ennå ikke fått sendt noen på sprøytekurs. Det må vi få gjort 

til våren. 

Det er nødvendig med dugnader i høst, og Eirik vil sette opp aktuelle ettermiddager. 

Neste styremøte er satt til tirsdag 30 september kl 19, samme sted. 

 

Randi Myrvold 

sekretær 

 

 


