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Årsmelding 2019 – Vedlegg 1  

Styrets beretning for 2019 

 

 

På årsmøtet den 7.mars 2019 ble følgende klubbmedlemmer valgt inn i styret:  

Leder                 ? 2019 

Sekretær Øyvind Lyngen 2019/2020 

Kasserer Joachim Hestnes 2019 

Styremedlem Johan Uthus 2019/2020 

Styremedlem Øyvind Wiklem                   2019/2020 

Styemedlem Nancy Kristensen Ervik 2019 

Styremedlem Sonja Hemmingby 2019 

Varamedlem Karen Svenning Beaulieu 2019 

Varamedlem Aia Hovde 2019 

 

Konstituering av styret ble overlatt til styret selv og på første styremøte gikk Johan Uthus inn 
som leder. Han ble imidlertid sykmeldt etter kort tid og Joachim Hestnes overtok som leder 
fram til nyttår.  
 
Klubbarbeidet for øvrig ble ivaretatt av disse:  
   

Klubbhus: Laila Hovde 2019 Gjenvalg 

  Karen Svenning 
Beaulieu 

2019 Gjenvalg 

Damegruppe: Klara Uthus 2019 Gjenvalg 

  Nancy Christensen 
Ervik 

2019 Gjenvalg 

        

Veien til golf: Arild Myrvold 2019 Gjenvalg 

  Randi Myrvold 2019 Gjenvalg 

        

Driving range: Paul Beaulieu 
(ansvarlig) 

2019 Gjenvalg 

  Ove Bones 2019 Gjenvalg 

  Oddvar Pettersen 2019 Gjenvalg 

  Rolf Hovde 2019 Gjenvalg 

 Olav Rønsholm 2019  

 Frode Jensen 2019  

        

Valgkomitè: Gudmund Brodersen 2019 Gjenvalg 

 Solfrid Brodersen 2019 Gjenvalg 
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Banekomité: Bjarne Oksvold 2019 Gjenvalg 

 Jon Arne Haug 2019 Gjenvalg 

 Tommy Haugen 2019 Gjenvalg 

 Audar Dueskar 2019  

    

Turneringskomité
: 

Sonja Hemmingby 2019 Gjenvalg 

 Nancy Kristensen Ervik 2019 Gjenvalg 

    

Revisor 
(engasjert) 

Accountor 2019  

 

Aktiviteten i de ulike komiteer er gjengitt i egne beretninger som følger denne årsmeldingen.  

Ved inngangen til året mottok klubben melding om at bruk av HV brakka måtte opphøre pga 

manglende brannsikringstiltak. Ørland kommune som huseier hadde i alle år forsømt sine 

plikter med å sørge for at bygningen var forskriftsmessig utstyrt og bygget for å ivareta kravene 

til den kombinerte bruken med bolig, kontor, verksted og kafédrift.  

Dette medførte at vi ikke kunne avholde klubbmøter i våre lokaler.  Hverken publikum/brukere 

av området eller våre gjester har hatt tilgang til kafeen. Dette aktualiserte planen om å bygge på 

garasjen, noe vi allerede hadde fått byggetillatelse til. Da det ikke lyktes å få opp råbygget på 

dugnad ble dette arbeidet satt bort til et firma. Innredning og ferdigstilling har Bjarne Oksvold 

stått for og tilbygget inneholder nå et oppvarmet klubbrom, utvidelse for bagoppbevaring og et 

frostfritt lager for våre 23 robotklippere. Prosjektet har tæret hardt på klubbens økonomi men 

styret fant det nødvendig og forsvarlig å fullføre prosjektet.  For en investering på ca kr 160 000 

har vi endelig fått et lokale som turneringsledelsen kan benytte og tilbygget inneholder ca 15 

bagskap som nå blir tilgjengelig for klubbens medlemmer. Årlig leieinntekt er ca kr 5000 og en 

inngangsbillett gir 15 000 i engangsinntekt.  

Også i år har det vært ført forhandlinger med kommunen om å overta HV Brakka uten at dette 

har lyktes. Styret har i den forbindelse utarbeidet en rapport som summerer opp de feil og 

mangler som bygget har og forutsetningene for en evnt overtagelse. I korte trekk er det her satt 

krav om at Ørland kommune må oppgradere bygget til forskriftsmessig standard før det evnt 

forhandles om at klubben skal overta bygget uten kostnad.  
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Jordleie av kommunens arealer har etter hvert blitt en vesentlig kostnad og kravet om årlig leie 

kom opp i 43 669,-. Allerede i 2018 ble dette kravet imøtegått med krav om en revisjon av 

leieavtalen. Dette arbeidet viste at grunnlaget for leie hadde vært feil siden avtalen ble inngått i 

2005. Ørland kommune hadde krevd leie av dyrket mark for store deler av området mens disse 

arealene i realiteten aldri hadde vært dyrket. Etter langvarige forhandlinger fattet  

formannskapet den 5. September 2019 følgende vedtak: (tilgodehavende betyr her for mye 

innbetalt leie)  

1. På bakgrunn av ny og omforent forståelse av avtalen mellom Austrått Golfklubb 

og Ørland kommune inngått i 2005, godkjenner formannskapet at golfklubbens 

tilgodehavende til kommunen, kr 252 775,- , tilbakeføres golfklubben ved at de 

får fritak for leie fom 2018 tom 2032.  

2. Leieavtalens pkt 4, første ledd , justeres tilsvarende.  

 

Områder på baneanlegget som ikke har vært i bruk til golf, har et par år nå blitt benyttet til 

sauebeite. Dette har vært til gjensidig nytte og områder som tidligere var utilgjengelig og 

gjenvokset med ugress er nå tilgjengelig. I et samarbeid med Landbrukskontoret er det 

opprettet formell avtale med Tore Røstad om leie av 24 daa og flere vil muligens komme i 2020.  

Banekomiteen ble forsterket for bedre å kunne gjøre oppgaver knyttet til vedlikehold av bane 

og anlegg. Dette har banekomiteen omtalt nærmere i sin rapport som er vedlagt til årsmøtet.  

Fornying og opprettelse av nye sponsoravtaler har blitt vanskelig, dette fordi mange av våre 

avtalepartnere har gått inn i avtaler med Ørland Sparebank Arena. Arbeidet med mange små 

sponsoravtaler er krevende og krever mye tid.  

En av avtalene som ble inngått var med Fosen Tools as. Dette medfører at all skilting på banen 

blir korrigert. De gamle skiltene har nå stått uten endring siden 2009 og det var på tide med 

fornying. Nye skilt kommer på plass innen sesongen 2020 starter.  

Robotklipperne hadde en tøff sesong både fordi værforholdene var slik at de måtte stå i lange 

perioder og kom da på etterskudd men også fordi det ble oppdaget produksjonsfeil på 

motorene, noe som Husqvarna as tok ansvar for. Alle robotene har derfor vært gjennom en 

oppgradering  og gjort klar til sesongen 2020.  

Det ble i  2018 installert en golfsimulator i ØSA. Denne driftes av kommunen og det er meldt 

tilbake at det er god kapasitet og ledige timer. Klubbens medlemmer har fått en god pris for å 

bruke simulatoren og det oppfordres til å benytte tilbudet utenfor sesongen.  

Styret har holdt i alt 11 styremøter mellom årsmøtene og har ført konstruktive diskusjoner og 

fattet fremtidsrettede vedtak. Protokoller fra styremøtene ligger for øvrig ute på klubbens 

hjemmesider og er tilgjengelig for medlemmene.  

Årsmøtet 2020 får en oppdatert Virksomhetsplan til behandling. I denne er det konkrete 

målsettinger og også virkemidler for hvordan disse skal oppnås. Det viktigste klubben gjør 

framover er å sørge for rekruttering. Dette for at klubben skal kunne bestå og at banen skal ha 

den kvalitet vi alle ønsker. I Virksomhetsplanen er det også tatt inn etiske retningslinjer og 

regler for klubben.  
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Austrått golfklubb og baneanlegg driftes med dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer. I 

sesongen 2019 ble det gjort forsøk på innleie av greenkeeper. Vi lyktes ikke helt med dette men 

innser at vi må ha bistand fra innleid arbeidskraft i sesongen da vi enda ikke har nok 

medlemmer med tilgjengelig tid på dagtid til å forestå vedlikehold av banen. Mange har deltatt i 

dugnad og styret retter en stor takk til disse, uten de mange timene som er nedlagt hadde vi ikke 

hatt bane å spille på.  

Styret 2019 takker for seg og ønsker nytt styre for 2020 velkommen.  

 

Johan Uthus 
For  
Styret  
 


