
 

 

 

Referat styremøte nr 4/2015 

 
 
Tid/sted: Tirsdag 12. mai 2015. Mårveien 11, Bjugn. 

Tilstede: Randi Myrvold, Vegar Mollan, Roar Brodersen, Lill Leth-Olsen og Arild Myrvold 
 

 

Agenda: 

 
1. Sponsorer 

Bra jobbet av alle i styret og Fred. Har tatt inn ca 35 000,- og er nå oppe i 96 500,- i år.  

 
2. Økonomi, har vi råd til Marius 

Marius ansatt i fire måneder fra 1. mai. Jobber deltid i første perioden på grunn av avtale med 

Grøntvedt.  

 
3. Utsendelse av faktura til medlemmene, klistremerker til medlemskort. Dugnadsavgift 

a. Fakturaer sendt, fortsatt noen som ikke har betalt, nesten 40 stykker. Vi har 

80 000,- utestående, men nærmer oss budsjettet raskt.  

b. Damegruppa er snille og sender ut oblater. 

 
4. Turneringer 

a. Neste turnering er onsdagsserien. Medlemmene må organisere seg selv dersom 

ingen fra styret er til stede. Vegar organiserer når han er der, og oppdaterer 

handicap. Fru Ingers Snormix vedtatt flyttet til første helgen i juni, søndag 7. juni.  

b. Premiering. For å unngå tvil om premiering og for å unngå eventuelle underskudd 

på turneringer, hovedfokuset er jo hygge, ble følgende fordeling bestemt av styret: 

i. Lagkonkurranse med 4-mannslag, 1. premie tilsvarende startavgift. 

ii. Lagkonkurranse med 2-mannslag, 1. premie tilsvarende 1,5x startavgift 

iii. Individuell konkurranse, 1. premie tilsvarende 2x startavgift. 
 

5. Anleggskomitè 

Vegar planlegger et møte i samarbeid med Fred. 

6. Signatur sponsoravtaler 

Styret har vedtatt at Fred Stabell i sitt arbeide med å skaffe sponsorer kan signere sponsoravtaler på 

klubbens vegne.  



7. Vedlikeholdsmedlemskap 

Tidligere praksis med vedlikeholdsmedlemskap, hvor kun avgifter til NGF ble betalt praktiseres ikke 

lenger. Medlemmene tilbys kategori 2. 

8. Oppkjøp av andeler 

Som vedtatt av årsmøtet vil andeler kjøpes opp med kr 500,- i året i åtte år, 2013-2020. Tidligere 

medlemmer med andeler som nå melder seg inn nå får kjøpt ut kun gjenværende år til 2020. 

9. Greenfee – prisendring 

Flere gjestespillere har kommentert at det kun er en pris, særlig hvis de f eks har midlertidig arbeid 

her ute og kun mulighet til å spille på ettermiddagen. Styret vedtok derfor å differensiere prisen slik: 

a. Greenfee 9 hull kr 200,- 

b. Greenfee mer enn 9 hull 300,-. 

10. Annonsering 

Styret vil forsøke å få Fosna-Folket til å lage en artikkel, gjerne i samband med neste turnering. Både 

for å få blest og for å forsøke å få bukt med problemet med folk som plukker baller på DR. 

11. Greenfee kasse 

Randi tar kontakt med Lillian Onsøien for tømming også i år. Presiserer at konvolutter fra 

onsdagsserien og Golfhäftet skal leveres Arild.  

12. Student 

Kategori for student krever studiebevis. 

 

Neste møte bestemmes senere. 

 

 

Randi Myrvold 

sekretær 

 


