
 Austrått Golfklubb 2017 Page 1 of 5 

 

Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 7-2017 

 

 

 

Dato/Tid 17.07.2017 18:00 – 20:15 

Sted Klubbhuset, Austrått 

Til stede Fred Stabell, Johan Uthus, Lillian Onsøien, Nancy Ervik og Øyvind Lyngen. 
 

Fraværende Roar Brodersen 

 

 

 

1 Gjennomgang av saker fra forrige Styremøte – 

gjennomgang tiltaksliste 

 

Tiltaksliste gjennomgått. 

Se Appendix 1 og 2 for oppdatert status. 

 

 

2 Status økonomi 

 

a. Generell status økonomi (Roar) 

Ingen informasjon – (Roar ikke tilstede) 

 

b. Status innbetaling av medlemskap og avgift for skap 

Ingen informasjon – (Roar ikke tilstede) 

 

c. Status innbetaling fra sponsorer 

Ingen informasjon – (Roar ikke tilstede) 
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3 Status Robotprosjekt 

 

Statusoppdatering (Fred) 

 

Største utfordring er fortsatt vann på banen. Det må jobbes videre med 

drenering. 

 

Gjenstående arbeide: 

 Rougklipper hull 2 venstre side må settes ut. 

 Roughklipper hull 6 høyre side må settes ut. 

 FW2 øvre side – her må banen utbedres før klipper kan startes. 

 Diverse optimalisering av de fleste klipperne. 

4 Drift av bane fremover 

 

 Klipping av greener – 3 ganger i uken 

 Klipping av FW2 og FW8 – 3 ganger i uken 

 Klipping av Rough2 venstre og Rough6 høyre – 1-2 ganger i uken   

 Treningsområde 

 

Nancy tar en prat med Haug / Haugen / Dueskar om den nærmeste tiden. 

Kommende uke kan Johan klippe. 

 

 

5 Sponsorturnering 

 

 

Forsøkes gjennomført søndag 3.september. 

Nancy ordner koldtbord. 

Fred sender invitasjon og sørger for premiering. 

Avholdes i klubbhuset. 
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Ørland – 21. Juni / 2017 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

6 Forslag om adopsjon av hull 

 

 

Forslag om å utfordre de som tidligere hadde ansvar for hull om de kan si seg 

villig til å ta ansvar for de hullene de hadde tidligere. 

 

Medfører generelt tilsyn, kantklipping, raking av bunkre etc. 

 

Forslaget vedtatt. Fred tar kontakt med de aktuelle og søker opp nye aktuelle 

kandidater 

 

 

 

7 Eventuelt 

 

7.1  Sponsing av klippere 

Punch Reklame kan lage et enkelt klistremerke med «Sponset av». Foreslås å gå 

ut til medlemmer først med pris på 1000,- pr år som tidligere vedtatt. 

Øyvind sender ut info til lokale medlemmer så snart vi har mottatt et eksempel på 

hvordan reklamen ser ut. 

 

 

 

8    Fastsette dato for neste styremøte 

 

Torsdag 24.08.2017 kl 18:00 i klubbhuset 
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Appendix 1: Oppsummert tiltaksliste 

 

Opprettet Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: 

25/4-16 Sjekke pris og leveringstid på forbruksmateriell 

med logo til Proshop. 

Sjekker om vi kan få til en avtale med Stiklestad 

GK for forbruksmateriell – Vegar. 

Presentert skjorter i teknisk utførelse. Estimert 

salgspris på 499,- Rikhard følger opp videre 

10.01.17 – tas opp på nytt etter årsmøte.  

Ikke tildelt  

23/5-16 Avklare sikring av utslag hull 7 med banekomité   

27/6 Avklart ok. Planlegge dugnad blir neste 

trinn. 

10.01.17 – håper å få utført dette til våren 

28.03 – utsettes til senere i sesongen 

Fred  

27/6-16 Sette opp skilt og informere om mulighet for 

påfyll av ballkort Mandag og Onsdag kl 17:30 

Avventer til løsning for kort-betaling er på plass 

10.01.17 – skilt settes ut til våren 

Øyvind  

 

19/4-17 Oppfølging sponsoravtaler 

18.05 Har vært i kontakt med Norbohus, 

Grøntvedt Shipping, Marine Harvest, Bjugin, 

Ørland Bil, Bjugn bilberging. Kysthotellet har 

fornyet. 

Skal kontakte Husquerna 

19.06 – har fått inn Skogstad, ellers ingen 

tilbakemeldinger fra de andre 

Fred  

19/4-17 Virksomhetsplan – kontakte NGF for eventuell 

bistand 

18.05 Har kontaktet Petter Hagstrøm. Positiv 

tilbakemelding. NGF har egne folk som kan bistå 

oss med dette. Tar kontakt til høsten 

Johan Etter 

sesong 

18/5-17 Kontakt Stiklestad GK vedrørende videre 

samarbeid og felles profilering 

Øyvind  

18/5-17 Kontakt Austrått Camping om mulig samarbeid 

17.07 Utsettes til neste år 

Johan  

18/5-17 Avklare utleie av jord med Bjørn Andersen 

19.06 ingen endring 

17.07 ingen endring 

Fred  

18/5-17 Avtale Åpen dag for Norges Handikapforbund 

19.06 – venter på tilbakemelding fra NHF 

17.07 venter fortsatt på tilbakemelding 

Fred  

18/5-17 Avklare drenering med Landbrukskontoret 

19.06 ingen endring 

Fred  
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Opprettet Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: 

18/5-17 Undersøke muligheter for protilbud på Austrått. 

Sjekk med Vegar Mollan /Stiklestad GK 

19.06 ingen endring 

Øyvind  

18/5-17 Sende henvendelse til Ørland Kommune og 

melde interesse for overtakelse av Kulturbruket 

19.06 Styret har meldt interesse – venter på 

tilbakemelding 

Fred  

17/7-17 Utarbeide plan for adopsjon av hull Fred  

 

 

 

 

 

 

Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte 

 

 

Opprettet Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: 

19/4-17 Sjekk om VIPPS kan benyttes som alternativ 

betaling av greenfee 

18.05 – under arbeid venter på kontrakt for 

signering 

19.06 – Vipps er satt opp – alt kart – Vipps 

GO må ferdigutvilkes av banken 

Fred Utført 

17.07.2017 

19/6-7 Sette opp skilt om at det kan betales 

greenfee med Vipps 

Øyvind Utført 

    

 

 

 


