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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 4-2019 

 

 

 

Dato/Tid 09.05.2019 18:00 – 20:00 

Sted Klubbhuset, Austrått 

Til stede Joachim Hestnes, Karel Beaulieu (vara), Sonja Hemmingby, Øyvind Wiklem, Øyvind 
Lyngen. 

Fraværende Johan Uthus, Nancy Ervik, Aia Hovde (vara) 

 

1 Gjennomgang av saker fra forrige styremøte 
 

 Introduksjonskort – purret på (Øyvind W) 

 Gardena klipper fortsatt ikke satt ut (Øyvind W) 

 

 

2 Status økonomi 
 

a. Generell status økonomi (Joachim)  

Trekk til banklån utgjør 20.000,- pr mnd. = 240.000,- pr år fordelt på 

renter og avdrag. I budsjett for 2019 er det tatt høyde for 135.000,- i 

renter, men det er ikke beregnet overskudd til å dekke avdrag. 

Styret må enten redusere i budsjett og/eller kontakte banken for å 

redusere avdrag for å unngå å styre mot underskudd.  

Tas opp som egen sak ved førstkommende styremøte. 

 

b. Status fakturering av medlemskap og avgift for skap 

Medlemskap og garderobeskap er fakturert. Dette utgjør ca 280.000,-  

Det er budsjettert med 300.000,-. Det kommer stadig til nye medlemmer, 

så dette kan være oppnåelig. 

 

c. Medlemskort/Oblat 2019 – plan for utsending 

Tar sikte på å levere ut oblater i løpet av Mai. Nancy trenger liste over 

hvem som er betalt før utlevering. 
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3 Status banekomité  
 

Generell status på bane, maskiner og verktøy (Øyvind W) 

Alle greener er gjødslet. Har kjøpt inn litt for mye gjødsel. Antar vi har nok for 

mesteparten av 2020 også. 

 

Har kontaktet Stjørdal GK v/ Ketil Adserø. Deres greenkeper, Steinar Dybvad, har 

solid erfaring med greener. Vi har meldt interesse for å få han til å komme til 

Austrått og holde kurs. Stjørdal har selv interesse av å se på robotklipperne våre. 

 

Vi har behov for mer dresse-sand. Vil ta kontakt med Frøset i Verdal. 

Mange arbeidsoppgaver står på vent for banekomitéen. Mer enn hva som er 

tilgjengelig av tid, så det må prioriteres hva som må gjøres. 

 

Roboter: 

2 nye trafoer til roboter er mottatt til erstatning for defekte i løpet av vinteren.  

2 opplagringer for hjulmotor er utslitt. Vi kan forvente at flere opplagringer ryker 

innen kort tid. Vi må hente inn pris på en reservedelspakke med normale slitedeler. 

Øyvind W kontakter Husqvarna. 

Banekomitéen mangler ansvarlig for roboter. Ingen har ønske om å ta på seg dette 

ansvaret. 

4    Eventuelt  
 

Kvitteringskonvolutter for greenfee manger – vi har ikke brukt 

kvitteringskonvolutter de siste 3 årene. 

 

Forespørsel fra Ørland Ballklubb/Fotball – Ønsker å leie pipelufter for å kjøre 

på Lundavoll. Austrått GK har ikke selv tatt den skikkelig i bruk enda. Vi må først 

lære den å kjenne selv, før vi kan avkjøre om den kan leies ut. 

 

Turneringer – Skrive kommentar på hjemmeside of FB om Torsdagsgolf og 

generell turneringsplan. (Øyvind L) 

 

Sponsorturnering - bør organiseres tidligere på sommeren enn tidligere år. Bør 

organiseres 9-hulls med påfølgende enkel servering. Planlagt start 18:30 

 

Sponsoroversikt over klippere – Joachim sender til Øyvind L som legger inn i 

Sponsoroversikt. 

 

Bestille logoballer – Callaway supersoft (Øyvind L) 
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Ørland – 9. Mai / 2019 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

5    Fastsette dato for neste styremøte 
 

Mandag 03.06.2019 kl 18:00. Møtested etter nærmere avtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


