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Styrets årsberetning 

 
 

Sesongen 2017 har vært et aktivt år for Austrått golfklubb.  

I tillegg til at vi har opprettholdt turneringsaktiviteten har året vært preget av installering av 

robotklippere på Austrått. 

Målsetningen for året var å få installert alle klipperne på banen. Det klarte vi helt på slutten av 

sesongen i fjor. 

 

Det ble lagt ned en enorm dugnadsinnsats tidlig på året for å komme i mål med dette.  

Arbeidet ble litt større enn det vi hadde forutsett, men takket være god innsats fra klubbens 

medlemmer kom vi i mål til slutt. 

Det er også lagt ned en stor innsats for å fjerne vannhull på banen. 

Banen har til tross for det store arbeidet som har pågått stort sett vært spillbar på alle hull 

igjennom sesongen. Til tider har det vært nødvendig å ta hensyn til arbeidet, men stort sett har 

banen vært lite preget av innstalleringen.  

Banen har også til tider vært klippet for dårlig, men i perioder hvor roboter har fått gå 

uforstyrret har banen vært relativt god. Kommende sesong vil gi et bedre bilde av hvordan 

dette prosjektet påvirker banen. 

Det gjenstår en del små justeringer før vi kan si oss helt fornøyd med robotprosjektet. 

I tillegg til sløyfejusteringer, dreier dette seg om å få FW klippere justert slik at de dekker 

hele området som de skal klippe. 

Det gjenstår også en del dreneringsarbeid for å kunne utnytte klipperne bedre. 

Til tross for disse relativt små problemene ser det ut til at installering av Robotklippere vil bli 

en suksess. Vi merker allerede at dette påvirker driftskostnader positivt. 

 

Alt arbeid med installasjonen har gått på bekostning av andre områder. Vi skulle ønsket 

høyere aktivitet i form av for eksempel pro tilbud til medlemmene. Vi skulle også fått til et 

bedre treningstilbud, men dette har altså måttet vike til fordel for robotprosjektet. 

 

En annen stor sak styret har arbeidet med er overtakelse av HV Brakka. Pr i dag ligger dette 

til politisk behandling i kommunen.  

Styret har også gjort fremstøt for å få gjort noe med leieavtalene på banen.  

Deler av området AGK leier vil bli tilgjengelig for sauebeite, i denne anledning er det naturlig 

at det blir en gjennomgang av leieavtalene klubben har på området.  

Dette arbeidet pågår i lag med kommunen og landbrukskontoret. 

 

Økonomi 

Styret har gjennom året hatt stor fokus på økonomi. 

Både oppfølging av robotprosjektet og den generelle statusen til klubben.  

Vi har spesielt arbeidet med kostnadssiden og har gjort tiltak for å kutte unødvendige 

kostnader.  

Vi har innehentet tilbud fra ny leverandør på leveranse av regnskap.  

Vi har jobbet med løsninger for å kutte ned leiekostnader. 

Videre har vi vært inne på diskusjoner rundt videre strategi for å øke inntekter på banen. 

 



I løpet av året har vi innbetalt utestående beløp til fylkeskommunen (30.000,-) ifm 

tilbakebetaling av ikke fullført vanningsanlegg. 

 

Vi ser at det er behov for å bruke en del midler på å oppgradere det maskinelle klipperutstyret 

i året som kommer. Vi mener det er viktig at det gjøres en innsats på maskinparken slik at 

denne fungerer som den skal.  

Vi forventer videre at dette er kostnader som vil bli kraftig redusert ettersom deler av parken 

ikke vil være så mye i bruk som før. 

Styret har også hatt fokus på inntektssiden. Det er en del sponsorer som er på utgående avtaler 

disse er forsøkt å få med videre. Vi har også forsøkt å få tak i nye sponsorer. Dette er et 

kontinuerlig og pågående arbeid. 

 

Nye medlemmer 

Dessverre er vi blitt færre medlemmer i klubben siste år. Styret har hatt fokus på å rydde opp i 

medlemslister slik at vi ikke betaler avgifter som vi ikke får dekket inn. 

Slik styret ser det har klubben en utfordring i form av å skaffe nye spillende medlemmer.  

Vi jobber videre med forslag for å få dette bedre.  

Den største utfordringen slik styret ser det er og få de som tar kurs til å fortsette å være aktiv i 

klubben.  

VTG:    Se eget vedlegg 

Damegruppa:  Se eget vedlegg 

Driving Range: Se eget vedlegg. 

 

Dugnad 

Som tidligere nevnt ble det lagt ned en stor dugnadsinnsats i sesongen 2017.  

Ikke bare ifm med robotklipperne men også på arrangering av turneringer, drift av driving 

range, klipping av greener og bane når det var nødvendig, vedlikehold av maskinpark, 

rydding rundt på banen, drenering osv. 

Denne innsatsen ar klubben totalt avhengig av, men ikke noe som bør tas som en selvfølge. 

Styret ønsker å takke alle som bidrar til klubben både stort og smått. 

 

Styret har diskutert dugnadsavgift ordningen. Denne vil bli tatt opp på Årsmøtet da vi mener 

at den ikke fungerer i sin nåværende form. 

 

For sesongen 2018 vil klubben fremdeles være avhengig av dugnadsinnsats for å drifte bane 

og klubb. Styret har fått innspill om å gjeninnføre hull adopsjon. Medlemmene i klubben har 

fått tilsendt info om dette.  

Videre vil klubben ha behov for dugnadsinnsats på Drive Range, Green vedlikehold, klipping 

etter regnperioder, Rydding på bane osv. 

 

Turneringer 

Det ble arrangert turnringer etter 2016 mal. Det var god deltakelse, men en liten nedgang i 

deltakere totalt på turneringer. Styret vil jobbe videre med å få dette opp igjen. 

I denne forbindelse ønsker vi at aktive turneringsspillere gjør hva de kan for å få med seg flere 

deltakere.  

Vi har bestilt og fått utstyr til å arrangere nattgolf.  

Det ble i slutten av sesongen forsøkt å arrangere en slik turnering, men dessverre tok været 

knekken på dette forsøket. Vi vil forsøke igjen i år. Turneringer er gøy og sosialt. 

 

Til slutt vil styret takke for året som har gått, og ønske alle en god golfsesong i 2018 


