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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 2-2019 

 

 

 

Dato/Tid 25.03.2019 18:00 – 22:00 

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 Konstituering 

 

Det nye styret i Austrått GK har fått i oppdrag av Årsmøtet å velge leder for 

styret blant styrets medlemmer og deretter konstituere seg.  

 

Johan Uthus valg til styreleder ved akklamasjon. 

 

Joachim Hestnes valgt til styrets nestleder ved akklamasjon. 

 

Alle pålagte verv er besatt og styret er konstituert. 

 

 

 

2 Forslag til styreorganisering 

 

Styremedlem med ansvar for Økonomi -Under økonomi ligger ansvar for 

oppfølging av kasserers arbeidsoppgaver. Herunder medlemsservice.  

Kasserer Joachim Hestnes har hovedansvar for oppfølging av økonomi. 

Medlemsservice følges i hovedsak opp av sekretær med unntak av spørsmål av 

økonomisk karakter. 

 

Styremedlem med ansvar for Marked -Under Marked ligger ansvar for sponsor 

og andre aktiviteter som kan generere inntekter til klubben. Herunder faller også 

markedsføring av klubben utad. I tillegg til oppfølging og oppdatering av 

Hjemmeside/FB og andre interaktive medier. -Herunder også oppfølging og 

bestilling av golfutstyr for salg.  

Karen Beaulieu og Nancy Ervik følger opp Marked. 
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Styremedlem med ansvar for Turneringer - Under turneringer ligger ansvar 

for oppfølging av turneringskomiteen. - Herunder ligger også ansvar for 

oppfølging av klubbhus.  

Sonja Hemmingby er ansvarlig for turneringer.  

Nancy Ervik og Øyvind Lyngen bistår i turneringskomitéen  

 

Styremedlem med ansvar for Kurs/sportslig - Under kurs/sportslig ligger 

ansvar for oppfølging organisering av VTG kurs og andre kurs arrangert av 

klubben: I tillegg til andre aktiviteter f.eks sponsordager på klubben. Også 

organisering av andre aktiviteter som PRO tilbud, torsdagsgolf etc.  

Øyvind Lyngen tar ansvar for Kurs. VTG kurs organiseres og holdes av Randi og 

Arild Myrvold. 

 

 

Styremedlem med ansvar for Banedrift - Under banedrift ligger ansvar for 

oppfølging og organisering av banegruppe. - Herunder også organisering av 

Dugnadskvelder. - Dette innbefatter også maskinpark og robotklippere. - Drift av 

driverange ligger også under dette styremedlemmets ansvarsområde. 

Øyvind Wiklem tar ansvar for banedrift og inngår i banekomité. 

 

 

 

 

3 Innleid arbeidskraft – til informasjon 

 

Den planlagte greenkeeperen kan sannsynligvis ikke jobbe mer enn 50% pga 

andre forpliktelser. Styret må finne løsning på utfordringen så snart som mulig. 

 

Joachim tar kontakt med Holmen, mens Sonja tar opp situasjonen med Bjarne 

Oksvold. 

4 Jordleie – Johan informerer 

 

Like før jul har Ørland Kommune /v saksbehandler Tore Sem kalkulert at vi har 5 

års fri leie. Bakgrunnsinformasjon har Sem hentet fra landbrukskontoret. 

Johan har hatt møte med Stranden ved Landbrukskontoret. 

Det viser seg å være avvik i hva som er beregnet dyrket mark og utmark. 

Etter avtale med Stranden blir arealet nå inndelt i 3 bruksområder. Dyrket mark, 

beiteområde og utmark. 

 

Etter nye beregninger tilsvarer dette at klubben har innbetalt 12 års leie for mye. 

Saken er nå til ny behandling hos rådmann. 

 

 

 

 



 Austrått Golfklubb 2019 Side 3 av 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ørland – 25. Mars / 2019 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

 

 

 

5    Kulturbruket – Johan informerer 

 

Ørland kommune har vedtatt at kun en leilighet kan være bebodd. Det er ikke 

mulig å arrangere andre aktiviteter i huset før brannsikring er utbedret. Hvilke 

planer Ørland kommune har videre fremover er usikkert. 

 

6    Eventuelt  

 

 

 Medlemskontingent må sendes ut snarest. Medlemslister må gjennomgås før det er 

mulig. 

 Netting mot parkering på DR må erstattes. Settes opp på arbeidsliste. 

 

 

 

7    Fastsette dato for neste styremøte 

 

Onsdag 10.04.2019 kl 18:00 ved Ørland Brannstasjon 

 


