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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 10-2017 

 

 

 

Dato/Tid 20.10.2017 18:00 – 22:00 

Sted Tyrs Vei 29, 7130 Brekstad 

Til stede Fred Stabell, Roar  Brodersen, Nancy Ervik og Øyvind Lyngen. 

Fraværende -Johan Uthus og Lillian Onsøien 

 

 

1 Gjennomgang av saker fra forrige Styremøte – 

gjennomgang tiltaksliste 

 

Ikke gjennomgått pga mangel på tid tid. 

2 Status økonomi 

 

a. Generell status økonomi (Roar) 

Generelt god status. Lite transaksjoner siden sist. 

Faktura fra Fosenkraft for installasjon av strøm til roboter er noe høyere 

enn for ventet, denne er påklaget. Vi venter tilbakemelding fra Fosenkraft 

på denne. 

 

b. Status innbetaling av medlemskap og avgift for skap 

Ingen endring siden forrige møte. 

 

c. Status innbetaling fra sponsorer 

Ingen endring siden sist. Felleskjøpet utestår. 

3 Status Robotprosjekt 

Statusoppdatering (Roar og Fred) 

 

20 roboter er parkert i kjeller, 1 er hos Byggeriet. Den siste står i garasjen. 

Johan har tatt service på alle klipperne som står i kjeller. 

Den er som står på byggeriet skal det byttes GPS-modul.  

Alle unntatt de 5 første robotene er merket med hvilket område de tilhører. 

 

Ved årsslutt er det fortsatt drenering som er den største utfordringen. Det kan 

konkluderes med at det etter store nedbørsmengder må klippes ned manuelt for at 

roboter skal fungere. Fortsatt gjenstår en del justeringer for å få jevn klipping.  
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4 Bortsetting av fakturering  

Statusoppdatering (Roar) 

Roar har sjekket med Accountor (Mildrid Sundli Monsvold), estimert kostnad til 

ca 4000,- pr år for regnskapsprogram og inkassohåndtering.  

Utfakturering må vi fortsatt ordne selv, men inkasso trenger vi ikke tenke på.  

Accountor kan også ta over regnskapet, muligens i forbindelse med en 

sponsoravtale. Vurderer også andre alternativer.  

 

Sikter på å ha en løsning å anbefale før årsskifte. Inkassohåndtering må avgjøres 

av Årsmøtet. 

 

5 Avslutningsdugnad? 

 

Følgende arbeidsoppgaver gjenstår: 

 Åkersprøyte må tømmes, og fylle med frostvæske 

 Sette sprøytemiddel frostfritt 

 Demontere aggregat på Greenklipper og levere inn til sliping 

 Oppsmøring og oljeskift på samtlige klippere 

 Ta ned nett mot parkering 

 Anskaffe og montere plate på samtlige robothus (22 stk) 

 Kle robothus med kunstgress. 

 Henge nøkler til strømsøyler i robothus. 

 

Sender ut en generell innkalling for oppgaver med unntak av robothus. 

For robothus tas det direkte kontakt med de som var involvert i bygging av de. 

(Roar ordner blikkplater for å tette robothus) 

6   Utleie beiteareal 

 

Fred har vært på befaring med Tore Røstad (Landbrukskontoret). De ønsker å 

utnytte høyre side av hull 8 og bakside av hull 9 til beiteområde. Området må 

gjerdes inn, men det planlegges porter inn mot banen for å hente/spille ball.  

Dette området betaler AGK leie til Ørland kommune for i dag. 

 

Forslag til vedtak: 

Akseptere at beskrevet område tas i bruk for beite av sau og åpne for at flere 

tilstøtende områder kan tas i bruk til samme formål. 

Vedtak:  

Forslaget enstemmig vedtatt. Sau er topp! 

 

 

7   Adopsjon av hull (Fred) 

 

Fred har satt opp en mail med forslag til vaktliste for roboter og adopsjon av hull. 

Mailen sendes ut til lokale medlemmer før jul. 
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8 Innleie greenklipping for sesongen 2018 (Fred) 

 

Mariusz har sagt seg villig til å klippe greenene til neste sesong. Klubben har 

økonomi til å sette bort denne jobben. Han er sannsynligvis ikke tilgjengelig før 

ut i Mai, så løsningen må suppleres med frivillige, spesielt i starten av sesongen. 

Foreslår å samle opp lønn for lengre perioder i stedet for å utbetale hver måned 

(for å spare utgifter til lønnskjøring). 

 

Styret setter opp en sum som et forslag i budsjettet for 2018 som årsmøtet så 

avgjør. 

 

9 Parksklirekne  

Statusoppdatering (Fred) 

 

Mottatte midler (23.900,-) må utbetales i år. Området er utjevnet, noe finpuss 

gjenstår. Ferdigbefaring gjenstår. 

Fred tar dette med Edmar Bakøy for ferdigbefaring og utbetaling av midler. 

 

10 Seniorgolf – tiltak fra Ørland kommune (Fred) 

 

Mottatt mail fra Ørland Kommune, ønske om seniorgolf – de vedlagt mail, 

appendix 3. 

 

Styrets synsspunt: Forslaget er et godt innspill, men AGK har for øyeblikket mer 

enn nok med å tilby et akseptabelt tilbud for hele klubbens medlemsmasse. 

 

11   Eventuelt 

 

11.1  Golfsimulator Ørland Areana 

I Ørland Areana er det skissert et eget rom for golfsimulator. Austrått GK har 

ingen informasjon utover dette. 

Vi bør ta kontakt med leder for Ørland Arena for å undersøke planer for 

golfsimulator. Øyvind tar kontakt. 

11.2  Samarbeid om HV-brakke. 

Fosen Krigshistoriske Samlinger (Austråttkanonen) har tatt kontakt vedrørende 

HV-brakken. Ønsker samarbeid om brakken for å kunne tilby bevertning og 

utstillinger i deler av brakken. 

Forslaget er absolutt interessant, men det er viktig for AGK å bli stående som eier 

av brakken av flere grunner i første omgang.    
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Ørland – 21. November / 2017 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

11.3  Tilbakemelding fra møte med frivillighetssentralen.  

Fred har vært på møte med Frivillighetssentralen. De er i ferd med å opprette en 

tilskuddsportal. Dette er en database hvor lag og foreninger kan få oversikt over 

diverse tilskuddsordninger det er mulig å søke på. Tilskuddsportalen skal være 

tilgjengelig innen kort tid. Nancy undersøker hva dette inneholder. 

11.4  Dugnadsavgift. 

Dagens system med dugnadsavgift fungerer dårlig av flere grunner, og bør revideres.  

Alternativ 1: Det ble fremmet forslag om å endre dugnadsavgift til å fakturere alle 

sammen med årsavgift for deretter å betale tilbake ved årsslutt til de som har jobbet 

sine 5 timer. Det ble i tillegg foreslått å øke fra 100 kr pr time til 200,- for å reflektere 

faktiske kostnader ved å leie inn arbeidskraft. 

Alternativ 2: Dugnadstimer skal faktureres etter dagens modell, men det skal sendes en 

mail i forkant å forsikre at det ikke blir feil fakturert. 

Alternativ 3: Det kom også forslag om å fjerne dugnadsavgift og heller øke årsavgift 

med 100,-. 

 

Konklusjon: 

Styret setter opp alternative løsninger som presenteres Årsmøtet for avstemming. 

11.5  Annonsering for fjernmedlemskap 

Vurdere å benytte google ads for å annonsere for billig fjernmedlemsskap. 

Øyvind undersøker priser for annonsering I første omgang. 

11.6  Gjenvalg 2018 

Valgkomiteen må engasjeres snarest. Fred sender mail til Gudmund. 

 

12    Fastsette dato for neste styremøte 

 

Avholdes Januar 2018. 

Eksakt dato avtales så snart Fred får vaktplan for 2018. 
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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  

27/9-17 Følge opp Comfort Fosen for betaling av 

Sponsoravtale 

Nancy  

27/9-17 Ta kontakt med Fosen Regnskap og høre om de 

kan ta på seg faktureringsjobben 

Roar  

27/9-17 Sette opp skriv om adopsjon av hull – sende mail Fred  

27/9-17 Følge opp klubbutvikler vedrørende profilering av 

bane /samarbeid med lokale klubber 

Johan  

27/9-17 Fjerning av Parkslirekne 

20.11 fjernet, venter ferdigbefaring 

Fred  

27/9-17 Anskaffe utstyrspakke for Nattgolf Fred  

20/11-17 Følge opp Accountor vedrørende faktura og 

regnskaptjenester i forbindelse med 

sponsoravtale 

Roar 31/12/17 

20/11-17 Anskaffe blikkplater for å tette robothus Roar  

20/11-17 Følge opp golfsimulator Ørland Areana Øyvind  

20/11-17 Tilskuddsportal via Frivilligsentralen Nancy  

20/11-17 Sjekke pris for annonsering av Fjernmedlemskap Øyvind  

20/11-17 Engasjere valgkomité for 2018 Fred Snarest 
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Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte 

 

 

Intet – tiltaksliste ikke gjennomgått. 
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Appendix 3: mail fra Ørland kommune 

 

Mail fra Monica Hansen, mottatt 8.november 2017 

 

Hei! 
Viser til telefonsamtale den 16.10.17 med Fred Stabell, der vi snakket om å prøve å utforme 
et slags seniorgolf opplegg.  
Jeg har prøvd å sett hva andre kommuner har gjort, og formulert ned et forslag. Ta forbehold 
om at jeg kan minimalt om golf.  
Forslaget ligger vedlagt.  
Jeg vil gjerne ha svar om hva deres tanker bak dette er, om det er noe som lar seg gjøre og 
om det er mer jeg kan gjøre i prosessen for å få et slags seniorgolf opplegg opp å gå. 
  
  
  
Vennlig Hilsen 
  
Monica Hansen 
Prosjektleder 
tlf: 94189914 
www.orland.kommune.no 
  

 

 

Vedlegg i mail: 

Seniorgolf 
 

FORLSAG:  
Seniorgolfen er åpen for alle kvinnelige og mannlige spillere som er eller 

fyller 50 år i løpet av året (født 1967 i 2017). Som medlem av 
seniorgruppen kan du delta på ukentlige treninger med forskjellige 

temaer og en turnering i slutten av måneden i sesongen. Ellers kan man 
selvfølgelig delta i klubbens øvrige aktiviteter.   

-Planlegge en eller to årlige turer til andre baner, enten innland eller 
utland om det er interesse for det.  

 
En dag i uken f.eks. onsdager klokken 18.00 er det trening, forskjellige 
temaer hver uke, med trener.  En gang i måneden er det turnering. 

1. uke: Sving - driving/utslag  
2. uke: Sving – innspill og bunker  

3. uke: Chip og putt 
4. uke: turnering  

Repeter neste måned.   
Forslag til pris:  

-100kr for hvert oppmøte uten påmelding.  
-300kr i måneden for forhåndspåmelding, da er turneringen inkludert. 

Betaling og påmelding via Golfbox?  

Utlån av golfkøller på treningene, eventuelt gode priser om de ønsker å 

http://www.orland.kommune.no/
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kjøpe køller der. Om dette er mulig.  

 
Forslag til treninger:  

-Bunkerslag 
-pitching/lange innspill  

-Øvelser for sving/slå langt  
-Putting – både teknikkhjelp og øvelser 

-Chipping/korte innspill mot green.  
 

Om det er forespørsel etter det så kan det muligens holdes en kursdag 
med disse temaene, som varer i 3-4 timer, med matpauser.   

 
Turnering  

Turnering 1 gang i måneden. Gjennom sesongen.  
Forskjellige starttider avhengig av hvor mange hull som skal spilles.  

De som skal spille 18 hull, starter klokken 10. (Da ta banen 2 ganger)  

De som skal spille 9 hull starter klokken 12.  
Spille med hcp.  

Vaffel og kaffeservering etterpå, legges opp til noe sosialt.  
Premieutdeling:  

-Første turnering kan man kanskje få sponsorer til å komme med 
premier.  

-De andre turneringene så kan man ta av deltakeravgiften.  
Man kan ha forskjellige temaer på turneringene, forslag:  

- Texas Scramble  
- Hallington  

- «Four of Clubs» lag turnering  
- Agregate lag turnering  

- Stableford agregate – par turnering.  
 

Ønsker spillerne flere/andre temaer, så kan de kontakte klubben.   

 
Om det er mange påmeldte kan man ha klasseinndeling:  

- Klasse A: 50-65 år  

- Klasse B: 66-74 år  

- Klasse C: 75-99 år 

 

 
Vinterhalvåret  

Hvordan organisere treninger på vinterhalvåret?  
Om det ikke er noe opplegg, så kanskje samarbeide med noen som har 

simulator, f.eks. bowlingen botngård.  
Et framtidig samarbeid kan være med Ørland Arena når den er ferdigstilt, 

her skal de ha en golfsimulator (skal stå klar i februar 2018).   

 

 


