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Styrets årsberetning 
2014 var for klubben et godt golfår. Det ble gjennomført flere morsomme og sosiale turneringer, VTG 

kurs, klubbmesterskap og avslutningsturnering. Det ble ikke gjennomført årsmøte på høsten 2014 slik 

vi har hatt for vane, dette for å synkronisere regnskapet og årsmøtet med regnskapsåret i henhold til 

regelverket. Klubben hadde i fjor et underskudd i forhold til budsjettet. Det skyldes et for optimistisk 

budsjett i forhold til sponsorinntekter, og vi hadde i tillegg en del ikke- planlagte innkjøp. Som for 

eksempel kortautomat til DR. Vi valgte likevel å kjøpe den fordi den gir oss økte inntekter og 

besparelse på trykking av medlemskort i kommende år. Det ble også kjøpt inn en del utstyr til bruk 

sammen med Kysthotellet, men dette samarbeidet har det dessverre ikke blitt noe av ennå. En av de 

største utgiftspostene i fjor var ansettelsen av greenkeeperen, Marius. Det synes jeg vi fikk tifold 

tilbake i form av en flott bane, og vi satser på å stille midler til dette også i år. Vi har en del 

sponsoravtaler som forfalt i fjor, og vi er avhengige av å opprettholde disse avtalene, og få nye for å 

ha økonomi til å leie Marius på nytt. Styret vil derfor avvente kontraktsinngåelse med Marius til vi har 

noen flere midler til rådighet. 

Trenden med dårlig oppslutning på dugnad og i verv i klubben fortsetter. De som stiller opp gjør det 

til gagns, men det er ønskelig å få flere på banen. Vi oppmuntrer medlemmene til å stille opp og dra 

med seg flere. Klubben har ikke turneringsleder, og dette er et av vervene som vi håper noen kan ta 

på seg i 2015. På tross av det har styret gjennomført seks turneringer. Dette var Austrått Texas 

Scramble, Jarnskjegges Prøvelser, Austrått Kanonade, Fru Ingers Snormix, Matchplay og Eclectic. I 

tillegg arrangerte Paul klubbmesterskap. Dessverre ble Austrått Bigspender avlyst på grunn av dårlig 

vær. Det var veldig bra oppmøte på turneringene og vi håper flere møter opp i år. Det ble også 

arrangert en uformell avslutningsturnering med fest etterpå. Dette var en suksess som vi ønsker å 

videreføre.  

Styret ønsker å takke de som stiller opp og sørger for at vi alle sammen kan spille golf. En særlig takk 

til Gudmund og Solfrid i år for fire kurs og 17 nye medlemmer. Det er mange timer på banen. Også 

stor takk til Fred, Roy, Oddvar, Ove, Paul og alle de andre som stiller opp. 

Styret har bestått av: 

Leder  Arild Myrvold 

Nestleder Eirik Lundemo 

Kasserer Arnold Kristensen 

Sekretær Randi Myrvold 

Styremedlem Vegar Mollan 

Styremedlem Lill Leth-Olsen 


