
Referat fra styremøte 14. januar 15 

Sted: Mårveien 11, Bjugn 

Tilstede: Eirik Lundemo, Lill Leth-Olsen, Arnold Kristensen, Arild Myrvold og Randi 

Myrvold 

 

Sak 1: Gjennomgang av saker fra forrige møte 

 16 golfhefter solgt.  

Sak 2: Revidert regnskap på vanningsanlegg. 

Andre Hellem har hjulpet til med å ta kontakt med kommunen og fylkeskommune. Vi har 

ikke lyktes i å finne bilagene. Velger å la saken bero inntil videre. 

Sak 3: Medlemsinnbetalinger 

Ingen endring i forhold til forrige møte. Rydder i listene etter årsmøtet slik at vi fjerner de 

som ikke har betalt. 

Sak 4: Valgkomitè 

Valgkomiteen er nesten i mål. Mangler fortsatt kasserer, nestleder ikke endelig avklart. 

Arnold har sagt seg villig til å fortsett litt utover våren dersom vi ikke finner erstatter. Arnold 

har også sagt seg villig til å hjelpe med VTG. 

Sak 5: Kontingenter for 2015 

Styret kommer til å fremme forslag om å heve medlemsavgiftene noe. I all hovedsak for å 

forsøke å få råd til å ha greenkeeper også i inneværende sesong. Kategori 2, medlem uten 

spillerett gjeninnføres. 

Sak 6: Regnskap/budsjett 

Regnskapet er ikke klart, og dette behandles i eget styremøte 12. februar. 

Sak 7: Æresmedlem 

Styret fremmer forslag til årsmøtet. 

Sak 8: Valgkomitè 2015 

Lill ordner valgkomitè for neste årsmøte. 

Sak 9: Årsmøte 

Årsmøte blir torsdag 26. februar 2015 kl 1900 i klubbhuset. 

 



Sak 10 : Annet 

 Arild har sendt søknad om gavetildeling til Ørland Sparebank. Har søkt om 10 000,- til 

rensing av dammen og 5 000,- til tak over dressesand. 

 Arild sender søknad til Bjugn Sparebank om gavetildeling. Søker om ca 25 000,- til 

innkjøp av betalingsterminal. Frist 22. februar 2015. 

 Styret ønsker å skaffe et medlem til å drive barne- og ungdomstrening. Vil bli en sak 

for det nye styret.  

 Styret ønsker også å øke samarbeidet med skolene. Sak for nytt styre. 

 Lill undersøker med Marine Harvest om muligheter for støtte til barne- 

ungdomssatsning. 

 Eirik kommer til å fortsette å hjelpe til med ansettelsesprosessen også i år, uavhengig 

av at han ikke er i styret.  

 

 

Neste møte blir 12. februar, samme tid og sted. 

 

 

Randi Myrvold 

sekretær 

 

 


