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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 5-2017 

 

 

 

Dato/Tid 18.05.2017 18:00 – 21:15 

Sted Klubbhuset, Austrått 

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

Fraværende  

 

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) 

Status generelt ok. 280.000,- kr på konto i øyeblikket 

 

b. Status innbetaling av medlemskap og avgift for skap 

Har ikke oversikt over hvor mange som har betalt i øyeblikket. Skal ta en 

gjennomgang i morgen. 

 

c. Status innbetaling fra sponsorer 

Sponsorer er ikke fakturert pr dato. Blir fakturert førstkommende helg 
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3 Status Robotprosjekt 

 

Statusoppdatering (Roar og Fred) 

Strøm på hull 2,3, og,8 blir koblet 19.05.  

Klar til å sette opp roboter på hull 2 på søndag etter turnering. 

Strøm på resterende hull blir koblet opp litt senere. 

Hus – prototype er ferdig. Skal settes i serieproduksjon. 

 

Klipperne på hull 1 oppfører seg veldig fint. Ikke byttet kniver enda. 

Forsikring – ikke tegnet pr dato. Dette må prioriteres. 

 

Golfforbundet har kontaktet oss og bedt om å få lage en reportasje vedrørende 

robotprosjektet. Fred følger opp dette og kommer med mer info etter hvert. 

 

4 Sponsorer 

 

Statusoppdatering (Fred) 

Har vært i kontakt med Nordbohus, Grøntvedt Shipping, Marine Harvest, Bjugin, 

Ørland Bil, Bjugn bilberging og forespurt interesse for sponsoravtale. Venter på 

tilbakemelding fra de.  

Kysthotellet og Coop Extra har fornyet avtalene. 

Husquerna bør kontaktes – Fred følger opp de. 

 

Vi har mottatt 50.000,- i gavetildeling fra Ørland Sparebank. 

Betingelse er at vi tar et samlebilde og profilerer dette på Facebook og sender en 

kopi av bilde til ØSB. 

 

Sponsorplass på robotklippere: 

Utfordrende å selge sponsorplass uten å ha noen eksempler å vise til. De er også 

i overkant kortbart. 

 

To private familier ønsker å ha sitt navn på klipperne. Anbefaler å legge opp til 

1000, for medlemmer som ønsker å ha navnet på sin klipper. 

 

Forslag til vedtak (fra Fred): 

Sponsorpris for merke på klipper settes til 3500,- pr stk + grunnpakke. Sponsor 

betaler selv profileringsmateriale. 

Medlemmer som ønsker sitt navn på klipper kan få dette for 1000,- pr år. 

Forslaget vedtatt.    
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5 Rekruttering (VTG) 

 

Rekrutteringen til årets første kurs gikk heller dårlig. Styret bør ta tiltak snarest 

for å sikre bedre deltagelse til kommende kurs 1-. Juni. 

 

Familien Brodersen har på eget initiativ kjørt rundt og levert ut flyers på 

Ørlandet. Meget godt initiativ! 

 

Forslag om åpen dag i forkant av kurset for å trekke inn potensielle medlemmer. 

Forsøker å få til dette på Kristi Himmelfartsdag (1 uke før VTG-kurset). Roar 

sjekker om Gudmund kan ta dette. Kl 12:00 – Gudmund bekrefter på telefon i 

løpet av møtet, tiltaket iverksettes. 

 

Det jobbes også med Velferden i forbindelse med soldatene (arrangere VTG-kurs 

for soldater som helt eller delvis sponses av Velferden).  Fred følger opp dette 

videre. 

 

Forsøke å få til et samarbeid i en eller annen form med Austrått Camping – Johan 

tar kontakt med Campingen og sjekker hvilke muligheter vi har. 

 

Sjekke videre samarbeid med Stiklestad Golfklubb. Felles promotering på FB og 

nettside – Øyvind tar kontakt med Vegar. 

 

6 Arbeidskontrakt Marius 

 

Det er pr dato ikke skrevet arbeidskontrakt med Marius for 2017.  

Vi skriver kontrakt og sier opp når robotklipperene har kommet på plass. Marius 

er informert om det og er villig til å fortsette å ta det av jobb vi måtte tilby. 

 

7 Utleie av Jord  

 

Bjørn Andersen er interessert i å leie noe jordflekken mellom hull 2 og 3. Han 

ønsker en form for leiekontrakt som går over tid. Utleiet vil sannsynligvis tilføre 

klubben liten eller ingen inntekt.  

Styrets medlemmer er bekymret for at kjøring til og fra området vil gi problemer 

for robotklipperne. Tungt utstyr kan potensielt skade ledekabler og lage spor som 

robotene kan kjøre seg fast i. 

 

Fred tar opp dette med Andersen. 
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Ørland – 19. Mai / 2017 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

8 Eventuelt 

 

8.1  Forespørsel fra Norges Handicapforbund  

Den lokale gruppen fra NHF ønsker en innføring i Golf – Fred følger opp og 

forsøker å finne en ledig dag. 

8.2  Landbrukskontoret 

Fred har vært i kontakt med landbrukskontoret i forbindelse med Parksklirenne 

på hull 1 og problemer med drenering.  

De hadde ikke midler å oppdrive i år for bekjempelse av Parksklirenne, men kom 

med flere tips om ting vi selv kunne gjennomføre. Det ble bland annet nevnt at å 

pløye opp, så i og bare starte klipping ville ta knekken på ugresset. – Fred følger 

opp videre vedrørende drenering.  

8.3  Protilbud på Austrått GK 

Undersøke om det er mulig å få Max til å ta en dag eller to som i 2016. 

- Øyvind følger opp med Vegar som tar over som sportslig leder i Stiklestad GK. 

8.4  Overtakelse av Kulturbruket 

Ørland Kommune har trolig liten interesse av å sitte som eier av Kulturbruket. 

Johan har forberedt et brev til Ørland kommune med gode argumenter for at AGK 

bør overta Kulturbruket. Brevet ble presentert for Styret og er vedlagt som 

appendix 3. 

 

Forslag til vedtak: sende brevet til Ørland Kommune og på den måte melde 

interesse for overtakelse av Kulturbruket. 

Forslaget vedtatt. 

 

9 Fastsette dato for neste styremøte 

 

Tirsdag 13.06.2017 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  

25/4-16 Arrangere møte med Ørland Kommune 

vedrørende fritak fra jordleie 

10.01.17 – ikke utført pr dato. Faktura sendes på 

senhøsten 

Fred/ 

Øyvind 

 

 

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 Tegne underslagsforsikring og forsikring av 

klippere. 

Fred jobber med dette. Vi er generelt dårlig 

forsikret i dag. 

Roar/Fred  

19/4-17 Bestille Troféer til turneringer 

18.05 i arbeid – bestilles i løpet av uken 

Nancy Før 

turnerings

-start 

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 

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 

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

betaling av greenfee 

18.05 – under arbeid venter på kontrakt for 

signering 

Fred  

18/5-17 Kontakt Stiklestad GK vedrørende videre 

samarbeid og felles profilering 

Øyvind  

18/5-17 Kontakt Austrått Camping om mulig samarbeid Johan  
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Opprettet Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: 

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

18/5-17 Avtale Åpen dag for Norges Handikapforbund Fred  

18/5-17 Avklare drenering med Landbrukskontoret Fred  

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

Sjekk med Vegar Mollan /Stiklestad GK 

Øyvind  

18/5-17 Sende henvendelse til Ørland Kommune og 

melde interesse for overtakelse av Kulturbruket 

Fred  

 

 

Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte 

 

 

Opprettet Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: 

19/4-17 Utvide Bag-rom (sees på til høsten) 

18.05 Utsettes på ubestemt tid – saken lukkes 

Fred  

 

19/4-17 Flystasjon – status for greenfeespillere – 

informere om registrering i golfbox og sjekke 

opp at bag tags benyttes. 

Har vært i kontakt med de og skjerpet inn 

rutiner i velferden. De har bestilt opp hansker, 

pegger, baller. Saken lukkes. 

Fred  

19/4-17 Nytt forslag til budsjett for 2017 

18.05 – gjennomgått – vedlegges som 

appendix 4 

Øyvind 18.05.17 

19/4-17 Hente ut gavekort fra Sport 1 

Hentes ut 19.05.2017 - Lukkes 

Fred Før 

turnerings-

start 

19/4-17 Sjekke priser på rør og rørdeler fra 2006 

18.05 Fred har sjekket, men siden delene har 

ligget ut er de sannsynligvis ikke aktuelt for en 

profesjonell aktør. Materiellet representerer 

større verdi for klubben enn hva vi kan få 

tilbake.- saken lukkes. 

Fred  

19/4-17 Undersøke pris på digital lås til bag-rom. 

18.05 Utsettes på ubestemt tid – saken lukkes 

Fred  
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Appendix 5: Brev til Ørland kommune 

 

 

Ørland kommune      Brekstad 18. mai 2017 

 

OVERTAGELSE AV KULTURBRUKET 

Austrått golfklubb har i mange år nedlagt mye tid, ressurser og verdier på anlegg og drift av 

golfbanen på Austrått. Dette har resultert i et anlegg med god kvalitet og er i dag et ettertraktet 

anlegg å spille golf på også for tilreisende. Særlig har dette vært merkbart etter den offisielle 

åpningen av 9-hulls bane våren 2009. 

Det har etter hvert utviklet seg et økende behov for lokaler for klubbens drift og vi tillater oss derfor 

å åpne en dialog med Ørland kommune om mulig overtagelse av den ex-militære bygningen, kalt 

Kulturbruket.  Bygningen ligger i dag som en del av anlegget og vil i fremtida kunne bli et viktig 

bidrag til videreutvikling av golfbanen så vel som å være en portal til Austråttlunden og 

landskapsområdet omkring hvor brukere i dag dessverre ikke har tilbud om sanitæranlegg etc.  

Austrått golfklubb har  ca 150 medlemmer og  baneanlegget er av en slik standard at det tiltrekker 

golfspillere fra et stort oppland. Banene er godkjent av Norges Golfforbund og blir jevnlig kontrollert 

mtp om kvaliteten svarer til forbundets krav. Banene ligger både på privat og kommunal grunn og er 

sikret ved meget langsiktige avtaler. Klubbens økonomi er basert på inntekt fra medlemmer, kurs, 

turneringer og sponsormidler og kan i dag karakteriseres som sunn og godt administrert. Om 

ønskelig kan dette dokumenteres. Austrått golfbane er den eneste banen på Fosen, det er ingen 

kjente planer om andre anlegg i nærheten og det ligger derfor til rette for at anlegget har et 

grunnlag for drift i overskuelig fremtid.  

Nytt av året er investering i automatiske gressklippere som vil bidra til å høyne kvaliteten ytterligere 

og vi forventer en økning i antall spillere, både fra klubben så vel som tilreisende.  

I takt med økt aktivitet på alle fronter i kommunen er det forventninger til at også vårt område kan 

tilby en golfbane til tilreisende. Vi kan  i dag ikke tilby våre spillere et tilfredsstillende sanitæranlegg,  

heller ikke  garderober, hvilerom, møterom og andre fasiliteter som forventes på en golfbane med 

vår standard. En overtagelse av bygningen vil gjøre oss i stand til å utvikle banen til et fullverdig 

anlegg.   

Vi håper vår henvendelse blir vurdert som et tiltak til beste for både Ørland kommune og for 

Austrått Golfklubb og at vi kan forhandle om en avtale om overtagelse av Kulturbruket på de samme 

prinsippene som tilsvarende saker i området.   

 

 

Med hilsen  

Fred Stabell 

Leder Austrått Golfklubb 
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Appendix 4: Revidert budsjett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Budsjett 2018

316 500              280 000              295 000              295 000                                  295 000                          

316 500              280 000              295 000              295 000                                  295 000                          

3100  Salgsinntekt fra klubbhus 21 500                20 000                 20 000                 20 000                                    20 000                            

3101  Ballautomatinntekter 37 222                50 000                 44 000                 44 000                                    44 000                            

3102  Skap i garasjen 1 000                   3 000                   3 000                   3 000                                      3 000                               

3103  Stevner og aktivitetsinntekter 68 961                35 000                 50 000                 50 000                                    50 000                            

3105  Reklame/annonse/sponsor 110 000              95 000                 95 000                 95 000                          95 000                     

3107  Andre tilskudd 74 494                85 000                 75 000                 75 000                                    75 000                            

3108  Kursinntekter -                           30 000                 20 000                 20 000                                    20 000                            

3111  Dugnadsavgift 1 000                   3 000                   3 000                   3 000                                      3 000                               

3112  Greenfee 41 300                35 000                 37 000                 37 000                                    37 000                            

355 477              356 000              347 000              347 000                                  347 000                          

671 977              636 000              642 000              642 000                                  642 000                          

4000  Innkjøp av rekvisita til medle -759                    -2 000                 -2 000                 -2 000                                     -2 000                             

-759                    -2 000                 -2 000                 -2 000                                     -2 000                             

4101  Innkjøp golfutstyr for videres -30 030               -30 000               -15 000               -15 000                                  -15 000                           

4110  Stevneutgifter -15 789               -10 000               -15 000               -15 000                                  -15 000                           

-45 819               -40 000               -30 000               -30 000                                  -30 000                           

4500  Fremmedytelse og underentrepr. -7 195                 -5 000                 -5 000                 -5 000                                     -5 000                             

-7 195                 -5 000                 -5 000                 -5 000                                     -5 000                             

4090  Beholdningsendring -4 291                 -                            -                            -                                               -                                       

-4 291                 -                            -                            -                                               -                                       

-58 064               -47 000               -37 000               -37 000                                  -37 000                           

613 913              589 000              605 000              605 000                                  605 000                          

3000  Medlemskontigent

Salgsinnt., avg. pliktige

Salgsinnt., avgiftsfrie

Driftsinntekter

Forbruk av råvarer/ halvfab

Forbruk av varer u. Tilv.

Fremmedytelser og underentr

Beholdningsendring

Vareforbruk

Bruttofortjeneste
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5000  Lønn til ansatte -83 856               -85 000               -85 000               -40 000                         -20 000                    

5092  Feriepenger -8 553                 -9 000                 -9 000                 -9 000                           -4 000                     

-92 409               -94 000               -94 000               -49 000                                  -24 000                           

5400  Arbeidsgiveravgift -8 889                 -9 000                 -9 000                 -3 200                                     -                                       

5405   Arbeidsgiv.avg. av pål. feriep -907                    -1 000                 -1 000                 -330                                        -                                       

-9 796                 -10 000               -10 000               -3 530                                     -                                       

5950  Kurskostnader -                           -4 000                 -4 000                 -4 000                                     -4 000                             

5990  Annen personalkostnad -1 230                 -1 000                 -1 000                 -1 000                                     -1 000                             

-1 230                 -5 000                 -5 000                 -5 000                                     -5 000                             

-103 435            -109 000             -109 000             -57 530                                  -29 000                           

6000   Avskr.bygn./annen fast eiendom -12 400               -10 000               -10 000               -10 000                                  -10 000                           

6010  Avskr.transportmidler -26 400               -30 000               -30 000               -30 000                                  -30 000                           

-38 800               -40 000               -40 000               -40 000                                  -40 000                           

6340  Lys -6 001                 -6 000                 -6 000                 -6 000                                     -6 000                             

-6 001                 -6 000                 -6 000                 -6 000                                     -6 000                             

6400   Leie maskiner -2 306                 -5 000                 -5 000                 -5 000                                     -5 000                             

6401  Leie John Deere 1600 -23 220               -40 000               -                            -                                               -                                       

6490  Leie av grunn -64 932               -40 000               -65 000               -65 000                                  -65 000                           

-90 458               -85 000               -70 000               -70 000                                  -70 000                           

6510  Håndverktøy -551                    -500                     -500                     -500                                        -500                                

6520  Kjøp verktøy utstyr -26 310               -2 000                 -25 000               -25 000                                  -25 000                           

6550  Driftsmateriale -4 378                 -25 000               -5 000                 -5 000                                     -5 000                             

6570  Arbeidsklær/verneutstyr -1 207                 -500                     -500                     -500                                        -500                                

-32 446               -28 000               -31 000               -31 000                                  -31 000                           

6600   Rep. og vedlikehold klubbhus, -5 496                 -5 000                 -5 000                 -5 000                                     -5 000                             

6620   Reparasjon og vedlikeh. utstyr -71 817               -40 000               -72 000               -30 000                         -30 000                    

6650  Vedlikehold bane -25 071               -55 000               -25 000               -25 000                                  -25 000                           

-102 384            -100 000             -102 000             -60 000                                  -60 000                           

6705  Regnskapshonorar -25 142               -15 000               -25 000               -25 000                                  -25 000                           

-25 142               -15 000               -25 000               -25 000                                  -25 000                           

6800  Kontorrekvisita -1 953                 -500                     -2 000                 -2 000                                     -2 000                             

6810  Data/EDB Kostnad -5 910                 -4 000                 -4 000                 -4 000                                     -4 000                             

6840  Aviser, tidsskrifter, bøker o. -650                    -1 000                 -1 000                 -1 000                                     -1 000                             

6860  Møte, kurs, oppdatering o.l. -                           -1 000                 -1 000                 -1 000                                     -1 000                             

-8 513                 -6 500                 -6 500                 -6 500                                     -6 500                             

6900  Telefon -3 390                 -6 000                 -6 000                 -6 000                                     -6 000                             

6940  Porto -1 061                 -1 500                 -1 500                 -1 500                                     -1 500                             

-4 451                 -7 500                 -7 500                 -7 500                                     -7 500                             

7000  Drivstoff -20 526               -30 000               -30 000               -8 000                           -8 000                     

7020  Vedlikehold -                           -                            -                            -                                               -                                       

7040   Forsikring og avgifter -3 353                 -500                     -3 500                 -8 000                           -8 000                     

7090   Annen kostnad transportmidler -                           -                            -                            -                                               -                                       

-23 879               -30 500               -33 500               -16 000                                  -16 000                           

7321  Reklameannonser -6 300                 -15 000               -5 000                 -5 000                                     -5 000                             

-6 300                 -15 000               -5 000                 -5 000                                     -5 000                             

7400   Kontingent, fradragsberettiget -48 945               -45 000               -50 000               -50 000                                  -50 000                           

7410   Kontingent, ikke fradragsber. -                           -                            -                            -                                               -                                       

-48 945               -45 000               -50 000               -50 000                                  -50 000                           

7500  Forsikringspremie -2 394                 -5 200                 -2 500                 -2 500                                     -2 500                             

-2 394                 -5 200                 -2 500                 -2 500                                     -2 500                             

7770  Bank- og kortgebyr -2 267                 -1 000                 -2 500                 -2 500                                     -2 500                             

7790   Annen kostnad, fradr.ber -5 958                 -500                     -6 000                 -6 000                                     -6 000                             

-8 225                 -1 500                 -8 500                 -8 500                                     -8 500                             

-397 938            -385 200             -387 500             -328 000                                -328 000                        

112 540              94 800                 108 500              219 470                                  248 000                          

Kontingenter og gaver

Forsikringer, garantikostn.

Andre kostnader

Andre driftskostnader mv.

Driftsresultat

Salg, reklame og repr.

Andre personalkostnader

Lønnskostnad

Av- og nedskrivinger

Kostnad lokaler

Leie maskiner, inventar mv.

Verktøy, inventar, driftsm.

Reparasjon og vedlikehold

Fremmede tjenester

Kontorrekvisita

Telefon og porto

Kostnad transportmidler

Arbeidsgiveravgift og pensj

Lønn til ansatte


