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Årsmelding 2020 – Vedlegg 1  

Styrets beretning for 2020 

 

 

På årsmøtet den 5.mars 2020 ble følgende klubbmedlemmer valgt inn i styret: 

  

Leder                 Johan Uthus 

Sekretær Øyvind Lyngen 

Kasserer Joachim Hestnes 

Styremedlem Øyvind Wiklem                   

Styremedlem Nancy Kristensen Ervik 

Styremedlem Sonja Hemmingby 

Varamedlem Karen Svenning Beaulieu 

Varamedlem Aia Hovde 

 

 
Klubbarbeidet for øvrig ble ivaretatt av disse:  
 

 

Klubbhus: Laila Hovde 

  Karen Svenning 
Beaulieu 

Damegruppe: Klara Uthus 

  Nancy Christensen Ervik 

    

Veien til golf: Arild Myrvold 

  Randi Myrvold 

    

Driving range: Paul Beaulieu 
(ansvarlig) 

  Ove Bones 

  Oddvar Pettersen 

  Rolf Hovde 

 Olav Rønsholm 

 Frode Jensen 

    

Valgkomitè: Gudmund Brodersen 

 Solfrid Brodersen 

  

Banekomité: Bjarne Oksvold 

 Jon Arne Haug 

 Tommy Haugen 
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 Audar Dueskar 

 Jan Åge Olsen  

 Roar Brodersen 

 Aia Hovde 

 Espen Vang 

 Nancy Christensen Ervik 

 Petter Næss 

 Frode Jensen 

  

Turneringskomité: Sonja Hemmingby 

 Nancy Kristensen Ervik 

  

Kontrollutvalg 

Kontrollutvalg 

(vara)  

Thomas Hovde 
Andre Hellem 
Klara Uthus 

 

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

Covid 19 satte preg på klubbens aktiviteter i 1. Halvår. Med store begrensninger i aktiviteten i 
samfunnet ble åpning av banen utsatt. Regler og Retningslinjer for smittevern ble laget og 
søknad ble sendt inn til Ørland kommune den 6. April om tillatelse til åpning av banen. Denne 
ble innvilget og fra 25. April ble bane og driving range tatt i bruk. Etter hvert ble det nasjonalt 
kjent at nettopp golf er en egnet aktivitet med tanke på å unngå smitte.  

Klubben hadde en trang økonomi ved inngangen til 2020. Takket være påholden bruk av penger 
og at vi hadde et relativt bra resultat  på  inntektssida, er regnskapet avsluttet med positivt 
resultat. Klubben har siden oppstarten ført verdiene som ble tilført anlegget ved etableringen. 
Fylkesmannen godkjente da (2009) et regnskap som viste samlet verdi på disse investeringene 
på 6,6 mill kroner. For å synligjøre dette har vi valgt å føre dette, med årlige avskrivninger,  i 
balanseregnskapet vel vitende om at verdien ikke kan omsettes i likvider.  

I 2019 mottok klubben melding om at bruk av HV brakka måtte opphøre pga manglende 
brannsikringstiltak. All aktivitet i våre klubblokaler i bygget opphørte og har ikke vært i bruk 
siden. Det var derfor med tilfredshet vi kunne ta i bruk klubbkontoret i garasjen som en 
erstatning. Dette løser imidlertid ikke behovet for et lokale hvor vi kan samles for møter, kurs 
etc og Ørland kommune som bygningseier har pr 1.1.2021 fremdeles ikke gjort nødvendige 
tiltak for å bringe huset i orden.  

Behovet for tilgang til toalett og vask er absolutt tilstede både for våre spillere / brukere av 
banen og ikke minst for de som benytter Austråttlunden til rekreasjon. Saken har flere ganger 
blitt tatt opp med kommunen i lys av at det er etablert slikt tilbud til publikum andre steder i 
kommunen. Til tross for utallige purringer har vi ikke mottatt informasjon om hva som skjer 
med dette ei heller med huset og om vi evnt kan flytte tilbake. Saken ble for øvrig nøye redegjort 
for i årsmøte i 2020 og lite nytt har skjedd siden den tid.  
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Drenering av den delen av banen som har nedslagsfelt ved hull 3 og 4 skal ordnes av Ørland 
kommune. Det er redegjort for at arbeidet er både finansiert og klargjort for graving. Vi er lovet 
at dette skal bli ordnet i rimelig tid før sesongen starter.  

Sloping av banen ble foretatt den 8. Juli 2020 av representant fra Norges Golfforbund. Ny 
sloping er gyldig tom 2029 og nye tabeller for HC er lagt ut på klubbens hjemmesider.   

 

Områder på baneanlegget som ikke har vært i bruk til golf, har blitt benyttet til sauebeite. Dette 
har vært til gjensidig nytte og områder som tidligere var utilgjengelig og gjenvokset med ugress 
er nå tilgjengelig. Det ble opprettet leieavtale med Tore Røstad i 2019 og med Inger Murvold 
Knutsen i 2020.    

Vedlikehold av baneanlegget krever til tross for robotklippere, arbeidsinnsats/dugnad. Innleie 
av ”greenkeeper”  ble diskutert  men vi lyktes ikke med å finne kvalifisert arbeidskraft. 
Rutinemessig klipping av greener ble utført av medlemmer fra damegruppen og sjelden har 
greener hatt bedre kvalitet gjennom hele sesongen.  Øvrig informasjon om bane finnes i egen 
rapport fra banekomiteen.  

Ballbilen på driving rang ble skiftet ut med ”ny” bil. Mitshubishi Pajero ble kjøpt for kr 5000,- og 
satt i drift. Vår aldrende maskinpark for øvrig har i år blitt godt vedlikeholdt og reparert av Gisle 
Ervik på frivillig basis. Dette gjør at kostnadene til verkstedopphold er betydelig  redusert.    

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. Ved utgangen av 2020 hadde vi 18 
sponsoravtaler. Noen av disse ble satt på vent på grunn av Covid 19 og som alltid er det 
krevende å vedlikeholde/fornye gamle avtaler og skaffe nye sponsorer.  

En av avtalene som ble inngått var med Fosen Tools as. Dette medførte at all skilting på banen 
ble korrigert før sloping ble foretatt.  

Robotklipperne hadde en tøff sesong hovedsakelig  fordi værforholdene var slik at de måtte stå i 
lange perioder og kom da på etterskudd med klipping noe som gjorde det nødvendig med 
manuell klipping ved flere anledninger. Robotene fungerer bra maskinelt takket være at alle 
hjulmotorene nå er skiftet ut på garanti. Det er behov for suplering med flere roboter på hull 8. 
Kostnadene med dette er betydelige og prosjektet fremmes som egen sak i årsmøte 2021.   

Det ble i  2018 installert golfsimulator i Ørland Sparebank Arena. 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 utesesongen.  

Styret har holdt i alt 10 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 vedtok  Virksomhetsplan for perioden 2020-2024. I Virksomhetsplanen er det 
også tatt inn etiske retningslinjer og regler for klubben. Denne blir derfor ikke tatt opp til 
behandling på dette årsmøtet (2021)  
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Austrått golfklubb og baneanlegg driftes med dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer.. 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 2020 takker for seg og ønsker nytt styre for 2021 velkommen.  

 
Brekstad 1. Februar 2021 
 
For Styret i Austrått Golfklubb 
Johan Uthus 
Styreleder 


