
Referat fra styremøte 01. oktober 2014 

Sted: Mårveien 11, Bjugn 

Tilstede: Eirik Lundemo, Arnold Kristensen, Arild Myrvold og Randi Myrvold 

 

Sak 1: Gjennomgang av saker fra forrige møte 

 Marius takket av på klubbmesterskapet. Fikk blomster og gave som takk for sesongen 

 Klubbmesterskap gjennomført på en fremragende måte.  

 Klippeliste laget og gjennomført for september. Det tas en kontinuerlig vurdering av 

gjenstående klippebehov. 

 Big Spender ble utsatt på grunn av dårlig vær. På den nye datoen meldte det seg 

dessverre bare to deltakere. Det planlegges ingen ny dato i høst. 

Sak 2: Golfheftet 

Klubben har inngått avtale med Golfheftet (www.golfhaftet.com). Klubben blir profilert i 

heftet mot at innehavere av heftet får greenfee til halv pris. Medlemmer som kjøper heftet får 

greenfee til halv pris på over 550* golfbaner i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Spania, 

Portugal og Storbritannia. Klubben kommer til å gjennomføre forhåndssalg til interesserte 

medlemmer, slik at vi slipper å sitte inne med usolgte hefter. 

 

Sak 3: Spillemidler til utstyr 

Klubben kan søke om støtte til kjøp av utstyr. For oss vil det være mest aktuelt med utstyr til 

drivingrange. Det må være kostnad på over 10 000 og støttes med 30 %. Eirik undersøker evt 

behov for nett. 

 

Sak 4: Sprøytekurs 

Klubben har fått informasjon om sprøytekurs i regi av Norsk Landbruksrådgiving. Eirik lager 

forslag til mail som sendes ut for å sjekke hvem som er interessert. Dato fastsettes basert på 

hvor interessen er størst. Frist 20. oktober. 

 

Sak 5: Resterende tilskudd vanningsanlegg 

Klubben har 100 000,- utestående i tippemidler til vanningsanlegget. Vi har fått tildelt 

30 000,-. Vi har forsøkt å få omdisponert midlene, men dette har vist seg å være umulig. 

Ørland kommune ønsker et revidert regnskap for prosjektet. Arnold ser på tallene og Arild 

ordner med et skriv innen fristen som er 15. november. 

http://www.golfhaftet.com/


Sak 6: Høstfest/avslutningsturnering 

Det er et ønske om å arrangere en avslutningsturnering og høstfest for medlemmene. Dette vil 

bli en uformell turnering omtrent som avslutningen til damegolfen. Det planlegges også med 

utdeling av gjenstående premier. Denne turneringen vil ikke være åpen for juniorer. Randi og 

damene ser på et opplegg og det foreslås lørdag 18. oktober. Eirik ser på muligheten for å ha 

en liten dugnad også samme dag.  

 

Sak 7: Medlemsinnbetalinger 

Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har betalt. Det er dessverre også medlemmer som 

benytter banen som har unnlatt å gjøre opp for seg. Det er en del medlemmer som har tatt 

VTG og som har gitt seg etter første året uten å melde i fra og uten å være klar over at de må 

melde seg ut innen nyttår. Dette har blitt informert om på alle kurs som har blitt holdt.  Arnold 

og Arild vil gå gjennom listene i høst og rydde ut de som ikke er interessert. De skal også 

forsøke å få flest mulig over på fjernmedlemsskap dersom de har flyttet. 

 

Annet: 

 Valg: 

o Arild sender ut pålegg til valgkomiteen om å starte arbeidet med neste års valg 

til årsmøtet i februar. Det er enighet om at valgkomiteen er en av klubbens 

viktigste komiteer. Forslag om å innføre en form for banemester/koordinator. 

Arild ser på saken. 

o Junior gjelder opp til det året man fyller 19. 

o Økonomien er ok. Styret har hatt et bevist forhold til å forsøke å holde 

utgiftene nede på enkelte arrangementer. Neste årsmøte vil avholdes i 

klubblokalet. 

 

 

Neste styremøte er ikke avgjort, men vil bli i begynnelsen av november samme sted. 

 

Randi Myrvold 

sekretær 

 

 


