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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 3-2019 

 

 

 

Dato/Tid 10.04.2019 18:00 – 20:00 

Sted Brannstasjonen, 7130 Brekstad 

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

Fraværende Aia Hovde (vara) 

 

 

1 Status økonomi 
 

a. Generell status økonomi (Joachim)  

Ca 150.000,- på konto pr 10.April. 

Har mottatt faktura på 20.000,- for golfbil og IT-avgift på 28.000,- 

Har mottatt inkassovarsel fra Ørland kommune for jordleie. Har varslet at 

faktura er omtvistet. 

 

b. Status fakturering av medlemskap og avgift for skap 

Forberedelser for fakturering er godt i gang.  

Tar sikte på å få fakturert før påske. 

 

c. Medlemskort/Oblat 2019 – plan for utsending 

Nancy bestiller oblater for sørger for utsendelse så snart hun får oversikt 

over hvem som har betalt av kasserer. 

 

d. Ansvar for Greenfeekasse 

Nancy tar ansvar for Greenfeekasse. 

 

e. Ansvar for postkasse 

Nancy og Joachim sørger for henting av post. 

 

2 VTG kurs 
 

Fastsette dato for første kurs  

Vi planlegger VTG-kurs 1-3 mai 2019. 1. mai 1000-1400 og de to neste dagene 1700-2100. 
Øyvind L offentliggjør på Facebook og hjemmeside. 
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3 Status banekomité  
 

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

Presentert referat fra møte i banekomité 02.04.2019 (Vedlegg 1). 

Estimert årlig kostnad ved 50% stilling og 200,- pr time er 80.000,- Dette er 

innenfor budsjett. Bjarne og Kenneth Oksvold kan arbeide og fakturere via 

Oksvold camping. 

 

Fullmakt til innkjøp – styret gir medlemmer av banekomité fullmakt for mindre 

kjøp inntil 5000,- 

 

Banekomitéens medlemmer gis 50 bøtter med rangeballer pr år som en 

påskjønnelse for dugnadsinnsats utover hva normal kan forventes av et medlem. 

4 Turneringer 
 

a. Fastsette turneringsplan 

i. Antall, og hvilken type (det er etterspurt flere turneringer) 

ii. Sponsorturneringer – kan ha inntil 7 turneringer med sponsornavn. 

 

Forslag til turneringsoversikt presentert (Vedlegg 2). Datoene er fine, men må 

avstemmes med hvilke sponsorer som fortsatt er aktive og om datoer passer for 

de.  

 

Det ble også luftet om noen av turneringene skal flyttes til ukedager i stedet for 

helg. Sonja ser om det lar seg gjøre. 

 

5    Tildeling av introduksjonskort 
 

NGFs Introduksjonskort er delvis et praktisk hjelpemiddel for sentrale 

personer i klubber og forbund som har behov for å befare, kontrollere, 

omgås, få inspirasjon og lære av hverandre, og delvis en takk for den 

frivillige innsats som nedlegges. 

 

Ett kort tildeles obligatorisk styrets leder.   

Kort nr 2 tildeles ett av klubbens medlemmer som har utmerket seg med god 

dugnadsånd. Styret må ta stilling til hvem som blir tildelt kort nr 2. 

 

Kort 2 tildeles Audar, Tommy, eller Jon Arne. Avgjøres med loddtrekning. 
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Ørland – 13. April / 2019 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

6 Avtale med Stiklestad GK og Klæbu GK 
 

Stiklestad GK vil tilby våre medlemmer en fast pris på 350,- for greenfee. Ordinær pris 

er 500,- på helg og 450,- for hverdager. De ønsker tilsvarende avtale for sine 

medlemmer. 

Vedtak – Austrått GK tilbyr medlemmer av Stiklestad GK halv greenfee.  

 

 

Klæbu GK har kontaktet oss og ønsker å inngå et samarbeid. I første omgang for 

greenfee, men også å kunne avholde turneringer på hverandres baner. 

Vedtak – Austrått GK tilbyr medlemmer av Stiklestad GK halv greenfee.  

 

7    Eventuelt  
 

Avtale om sauebeite – Tore Røstad bruker en del av arealet vårt til sauebeite. 

Landbrukskontoret, AGK og sauebonde er enige om pris for framleie av areal. 

 

Bruk av Golfbil –  

Pris pr 9 hull = 100,- 

Bilen bør stå parkert i garasje når den ikke brukes, så den må forhåndsbestilles 

av de som ønsker å bruke den. 

Vi må sette opp informasjonsskilt med telefonnummer – for å sikre tilgang til 

golfbil må det varsles 3 dager i forveien. 

 

Roboter – Gardena klipper skal monteres på øvings-green.  

Alle roboter planlegges utplassert rett over påske, 1. mai. 

 

Vår-dugnad - settes til - 23.04.2019 kl 17:30  

 

Ballbil - må antageligvis byttes i løpet av året.  

Skilleås kan selge oss en kondemnert 4-hjulstrekker. 

8    Fastsette dato for neste styremøte 
 

09.05.2019 kl 18:00 ved Ørland Brannstasjon 
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Vedlegg 1 Oppstartsmøte banekomité 
 

 

 

Oppstartsmøte banekomite 2019  

 

2.4.2019 1800-2200 

 

Bjarne Oksvold 

Audar Dueskar 

Jon Arne Haug 

Tommy Haugen 

Øyvind Wiklem 

Raymond Holmen (ikke møtt)  

 

Ansettelse av Raymond Holmen: 

Styret ønsker å bli fakturert pr mnd. Raymond registrerer seg med enkeltmannsforetak. 

Raymond kan bare jobbe ca 50%. Det bør da prioriteres klipping av greener, FW og 

kantklipping. Vedlikehold av maskiner bør også være en hovedoppgave. 

 

Bjarne Oksvold foreslår å høre med sin bror som tidligere har klippet banen om han kan 

tenke seg å jobbe i sommer. Han må i så tilfelle registrere seg med enkeltmannsforetak. 

 

 

Prioriterte oppgaver banekomite før oppstart: 

- Skifte dynamo på ballbil. Bør vurdere ny ballbil ila sesongen 

- Reparere strømsøyle ved ballautomat 

- Sette opp nye stolper og nett mot parkeringsplass 

- Henge opp nytt nett mot campingen 

- Service på alle maskiner 

- Hente golfbil på Fosen Tools 

-  

Øvrige oppgaver etter oppstart: 

- Stell og gjødsling av greener 

- Gjødsle FW 

- Kalking myr på hull 1 

 

Nødvendig opplæring? 

- Hvem kan kjøre maskiner? 

o Alle i banekomite kan klippe. Jon Arne kan kjøre gravemaskin 

- Hvem kan ta service på maskiner? 

o Ingen er god på dette. Skal klare olje og filterbytte selv. 

- Greenkeeperkurs eller opplæringsdag med greenkeeper på Austrått? 

o Ønske om opplæringsdag på Austrått med fokus på vedlikehold av 

greener. 

- Fullmakter innkjøp? 

o Forslag: Medlemmer banekomite inntil kr 5 000,- 

 

Nødvendige innkjøp: 

- Gjødsel greener 

- Gjødsel FW 

- Green frø 

- FW Frø 

- Kalk granulat 

- Plenrens til greener 
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- Sprøyter for plenrens og roundup 

- Bensin 

- Grease 

- Oljefilter 

- Robotkniver? Klemmer 

- Flaggstenger og kopper? 

- Netting for soll skjellsand (bestilt på Monter???) 

- Bark 

- Dressesand (har nok foreløpig) 

- Jord 

- 15 lengder (a 6m) drensrør 

- Lekter for bruk banemerking 

- Materialer for garasjeprosjektet 

 

Banekomite starter med prioriterte oppgaver og innkjøp med en gang. 

 

 

Øyvind Wiklem 

 

Vedlegg 2 Forslag til turneringsdatoer 2019 

 
Turneringer 2019 

1. 22.5. (onsdag) Sport 1`s Vårsprett :  

scramble, 9hull.  Lengste drive og nærmest pinnen 

 

2. 2.6. (søndag) Skogstad Optik Snormix,  

scramble, 18 hull  

 

3. 12.6. (onsdag) Mascot Høie Sommerturnering,  

scramble, 9hull. Lengste drive og nærmest pinnen. 

 

4. 19.6. (onsdag) Fosen Tools,  

3køller pluss putter,9hull, singel stableford. 

 

 

5. 30.6. (søndag) Coop Extra Brekstad, scramble, 18hull. Lengste drive og 

nærmest pinnen. 

 

6. 11.8. (søndag) Ørland Sparebank Austrått Kanonade, singel stableford. 

Lengste drive og nærmest pinnen. 

 

 

7. 24.8. – 25.8.(lørdag og søndag) AGK Klubbmesterskap, singel slag, flere 

klasser: damer, herrer, klubbhcp, senior, junior  

 

8. 8.9.(søndag) Ørland Kysthotell Høstturnering,  

scramble, 18hull. Lengste drive og nærmest pinnen. 

 

 

9.  ??  Nattgolf, scramble, 9hull 


