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Årsmelding 2017 – Vedlegg 1  

Styrets årsberetning 

 

 

 

På nytt står vi ovenfor en ny golfsesong, og vi kan se tilbake på ett godt år i fjor. Mye takket være 

gode sponsorinntekter, og ikke minst den innsatsen som er nedlagt på dette området hadde vi dette 

året også mulighet til å ha Marius ansatt.  Dette resulterte i år igjen til at vi hadde en flott golfbane å 

spille på, nyte flotte sommerdager og regnfulle turneringer.  

 

Dugnad: 

På starten av året ble det lagt ned en enorm mengde arbeid på banen, noe som ikke vises for det 

utrente øye, men også en del som vises godt rundt om.  Områder som kan nevnes: 

- Områdene rundt og langs med Hull 1, utvidet rough mot gjerdet på høyre side, ryddet opp 

store områder langs hele venstre side fra utslag til green, samt området rundt og ved 

garasje/range.  

- Vollen fikk vi den støtten vi søkte om for å fjerne, og vi fikk fjernet og jevnet til store deler av 

den.  

- Dammen på hull 9 ble rensket opp, men vi ser at den vokser igjen nesten like raskt.  

- En del fjerning av kratt og kvist rundt om på flere hull. 

- Bøting av nett mot camping og range. En stor innsats ble lagt ned på dette, og vi ser nå igjen 

i år at det er en stor jobb som må gjøres. Klubben må se på alternativ løsninger, eller bytte til 

bedre nett som ikke trenger så mye jobb hvert år. 

Det vi imidlertid ser er at den generelle dugnadsånden daler, og Marius rekker ikke over alt igjennom 

sesongen. Vi fikk gjennomført ett par gode fellesdugnader på starten av sesongen med forholdsvis 

god deltakelse, men det kan se ut som vi bør finne en løsning for litt jevnere ”vedlikehold”.  Det er 

som tidligere i hovedsak de samme fjesene som dukker opp, med unntak av ett par av årets 

kursdeltakere som også kommer.  Dette er vi selvsagt godt fornøyde med, men banen tar ikke skade 

av om flere av oss trasker litt rundt med raken og spaden.  

I den forbindelse må vi takke spesielt Arnfinn Mollan og Bjarne Oksvold for det som har blitt gjort 

bak kulissene nå i vinter, busker, kratt og greiner bare forsvinner uten at vi legger merke til det og  

nye dreneringsgrøfter bare dukker opp. En formidabel innsats er lagt ned som vi alle vil ha nytte av 

når sesongen starter opp igjen.   

Turneringer:  

I løpet av året har vi endret vi litt på oppsett, tilført 2 turneringer, samt fikk etablert bedre rutiner for 

arrangering av turneringer.  Vi fikk på plass mulighet for kortbetaling, både til turneringer og andre 

varer.  Vi videreførte rutiner fra foregående år med tanke på enkel og grei servering, samt en del 

premiering med gavekort sponset av Sport 1.  Vi prøvde også å innføre statuetter og troféer til i 

hovedsak førsteplasser, men også noen turneringer med Longens Drive, Nearest to Pin og 2. og 

3.plasser. Dette ble av vår oppfatning godt mottatt, og vi vil prøve å videreføre dette. Alt i alt på 

turneringsfronten så vil vi si oss meget fornøyde, med gode løsninger for fremtiden og god 

deltakelse økte vi også inntektene noe. 
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Damegruppa:  

Damene i klubben har igjen gjennomført faste ukentlige runder, hatt en fellestur til Byneset og som 

avslutning av fjoråret seire med egen åpningsturnering i år. De har hjulpet til med diverse 

forefallende oppgaver igjennom året. 

Viser til vedlegg 2 for mer info.  

 

Driving Range:  

Her har det ruslet og gått som det pleier, og det blir lagt ned store mengder dugnadstimer for å 

holde rangen ved like. Fjerning av vollen på høyre side har gjort det lettere å finne baller som går 

over gjerdet, men det forsvinner fortsatt noe ball.  

Viser til vedlegg 3 for mer info.  

 

VTG: 

Arild og Randi gjennomførte 2 VTG-kurs dette året, med noe mindre deltakelse enn året før fikk vi 

frem noen ivrige sjeler. Dessverre er deltakelse og interesse for kurs noe lav. I året som gikk endte 

med at vi mistet flere medlemmer enn vi fikk inn. Denne negative trenden er noe vi alle må jobbe 

med, da dette er vår viktigste inntektskilde. Venner og kjente, gamle som ung, snakk varmt om 

golfen, la de prøve litt på rangen og ikke minst få de med på kurs. 

Viser til vedlegg 4 for mer info fra kursene. 

 

Økonomi:  

Vi fikk tidlig på året en liten smell fra fylkeskommunen, hvor vi ble nødt å betale tilbake 30 000,- som 

vi mottok i forskudd i forbindelse med støtte til vanningsanlegget på banen noen år tilbake. Det ble 

gjort en innsats den gangen, hvor noe vanningsanlegg er lagt ned rundt noen greener og en del 

dugnad er blitt utført. Vi prøvde både å søke om å få kreditert noe av denne innsatsen, og om å få 

omdisponere midlene til andre prosjekter. Vi fikk ikke medhold på noen punkter, og fikk da en noe 

uforutsett utgift.  

 

Leasingavtalen på rough-klipperen gikk ut denne sommeren, hvor vi fikk ett godt tilbud om å kjøpe 

ut til en rimelig penge. Det gjorde vi, og har siden den dato satt av de pengene som har gått til denne 

for fremtidig klipperutgifter.  

 

Tross høye uforutsette utgifter, men med god innsats lagt ned på blant annet sponsorsiden viser 

regnskapet ett lite overskudd.  

Viser til vedlegg 5, som viser fjorårets regnskap. 

 

 

Styret, Austrått Golfklubb 


