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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 1-2016 

 

 

 

Dato/Tid 25.04.2016 18:00 – 22:00 

Sted Dr. Mjaalands v.18, Opphaug 

Til stede Vegar Mollan, Lill Leth-Olsen, Nancy Kristensen Ervik, Roar Brodersen, Richard Klein, 
Øyvind Lyngen. 
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1 Gjennomgang av saker fra forrige Styremøte 

a. Manglende innbetaling fra sponsorer og medlemmer fra 2015 (Roar) 

b. Reklamering for grasrotandelen – tiltak. 

 

a: Medlemmer som ikke har betalt for 2015 er slettet i Golfbox og påført heftelse. 

Comfort Fosen har ikke betalt sponsoravg.  Det er kjøpt inn skilt for CF til en utgift på 

400,-.  Totalt 3500,- er forfalt. Nancy tar kontakt med CF i et siste forsøk på å få til en 

ordning. Hvis det fortsatt ikke lar seg løse sørger Kasserer for purring, deretter inkasso.  

 

b: Det skal reklameres for Grasrotandelen på Facebook, nettside og på garasjevegg. 

Nenves også i forbindelse med turneringer. 

 

 

 

2 Valg av Nestleder. 

 

Lill Leth-Olsen enstemming valgt som Nestleder. 

 

 

 

3 Proshop 2016 –  

Utarbeide ny plan for drift av Proshop.  

Alt av eldre materiell selges ut til rabatterte priser.  

Materiell innkjøpt i 2015 selges til orinær pris. 

Produktvalg for videre drift av Proshop må vurderes. 

Utsalg i garasje? 

 

Gammelt utstyr: 

Tar vare på køller og benytter disse til kurs og utlån. Resterende av det gamle selges ut. 

 

Nytt utvalg til Proshop: 

Vi skal ligge med forbruksmateriell (pegger, baller, hansker og enkle green-gafler) tas i 

Richard sjekker opp priser på dette utstyret med logo.  

Setter opp en boks/kasse i garasjen for utsalg av forbruksmateriell. 
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4 Status økonomi 

a. Generell status økonomi (Roar) 

b. Status innbetaling av medlemskap og avgift for skap 

c. Medlemskort/Oblat 2016 – plan for utsending 

d. Betalingsløsning greenfee/proshop/turneringer.  

I-zettle, Vipps, Mobile pay kan vurderes. 

e. Ansvar for Greenfeekasse 

f. Ansvar for postkasse 

g. Salg av golfhefte 

h. Fritak for Jordleie - oppfølging 

 

a/b: 85.000,- er utestående for medlemskontigenter – forfalt 31.03.2016.  

Purring sendes om noen få dager. 

Fakturering av Sponsorer utføres i disse dager. 

 

Ny programvare for fakturering med funksjon for automatisk purring anbefales av 

kasserer. Dette medfører Ca 100,- mer i årskostnad, men reduserer arbeidsmengden for 

kasserer. Enstemmig vedtatt. 

 

c: Oblat bestilles av Vegar, Nancy og Klara Uthus sørger for utsendelse. 

 

d: I-zettle er gratis for klubber og bedrifter. I-zettle tar en liten prosentsats for hver 

betaling. Vipps kan tilbys som alternativ for betaling av Greenfee. Det anbefales å 

anskaffe en brukt mobiltelefon som legges i garasje for å håndtere I-zettle og Vipps. 

Vedtak: I-zettle anskaffes som kortløsning. Vipps anskaffes for alternativ betaling av 

Greenfee. Kontant betaling vil fortsatt bli akseptert.  

 

e: Nancy hører om Lillian kan ta ansvar for Greenfeekasse. 

 

f: Klubbens postboks sjekkes av Vegar og Roar. 

 

g: AGK har ca 25 golfhefter til salgs. 

Forslag om å arrangere en årlig tur til en av banene som også har golfheftet. 

Forslag om å reklamere på garasjevegg, Facebook og nettside.  

Konklusjon: prøver å reklamere mer før vi eventuelt arrangerer en fellestur. 

 

h: Fortsatt intet svar fra Kommunen vedrørende frittak fra jordleie. Vegar og Øyvind 

forsøker å sette opp et møte med Ørland Kommune 

5 Leasingavtale John Deer rough-klipper. 

Leasingavtalen går ut 09.06.2016. Vi har fått tilbud om å videreføre leasing med 

omtrent kr 2 500,- pr år, eller å kjøpe for omtrent kr 5 000,-. Har vært i kontakt 

med Fred. Vi er enige om at det vil lønne seg å kjøpe den og bruke noe penger på 

en god service hos Felleskjøpet. Vi har da muligheter til å selge den senere med 

en viss fortjeneste. Så lenge den går bra vil vi spare en god del penger. Det bør 

kanskje settes av beløp tilsvarende bespart leasingutgift fremover slik at vi har 

kapital til grunnbeløpet ved en fremtidig ny leasingavtale. Mail fra Nordea med 

prisoversikt er stjernemerket og ligger i mappen «leder» på webmailen. 

 

Vedtak: maskinen kjøpes for 5000,- Tidligere leasingsum settes av på egen konto for 

planlagt inngåelse av ny leasingavtale (estimert  2018). Roar tar seg av det formelle. 
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6 Dugnadsplan 

Legge plan for fremtidige dugnader. Forslag om faste månedlige dugnader. 

Dugnadsliste for 2016 er opprettet og skal holdes oppdatert. 

 

 

Konklusjon: Forsøke å kjøre månedlig fellesdugnader – temabasert feks utslag/bunkere 

en måned, hindre neste måned osv. Informere om dette på forhånd. 

Kontinuerlig oppfølging av dugnadsliste og liste over dugnadsinnsats. 

Vegar setter opp i samråd med Fred. 

 

 

 

7 Nye golfregler fra 2016 

Innkjøp av regelbok. Kr 25,- pr bok. Selges ut for 50,- 

 

Forslag: starte med innkjøp av 20 regelbøker og legge i Proshop. Tilbys for 50,- ved 

turneringer. 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

8 VTG – Kurs 

Første kurs er annonsert og starter 05.05.2016.  

c. Sette datoer for flere kurs. 

d. Kursholdere. 

e. Juniorpris for kurs. Andre klubber har redusert pris for junior. 

f. Redusert pris første år for nye medlemmer via sponsor. 

 

Diskusjon: 1. kurs er satt opp – 3 stk påmeldte or dato. Ingen tilbakemeldinger fra 

Sponsorer. 

 

c: Har tidligere forsøkt å få til 3 kurs på tidligsommeren. VTG-kurs bør ha høy prioritet 

fremover da dette er svært viktig for klubbens videre fremdrift. Øke profilering via 

Fosna-Folket. Vegar har allerede registrert klubben på F-F’s «mitt lag» (ingen kostnad – 

gratis profilering).   

 

d: Arild og Randi har tidligere sagt seg villig til å ta noen kurs. Arnold kan også ha 

mulighet til å bidra. Golfforbundet sponser opplæring av kursholdere. Richard sjekker 

opp hvilke muligheter som finnes for å få bistand fra Golfforbundet til å holde kurs.  

 

e: Vedtak: Juniorpris for VTG-kurs settes til 1000,- 

Familierabatt (for foreldre og barn) settes til 3000,- 

 

f: Kurs er inkludert første år for sponsorer. Det er derfor urimelig at de skal betale full 

årsavgit på 3500,- og dermed betale mer enn ordinære VTG-kursdeltagere. 

Forslag: første års medlemskap settes til 1500,- for sponsorer, eller gratis første år. 

Vedtak: Første års medlemskap for sponsorer settes til 500,- Deretter ordinær pris 

påfølgende år. 
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9 Turneringer 

a. Etablering av turneringer i Golfbox 

b. Fastsette turneringsplan 

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

ii. Sommerferie? Vi har frem til nå holdt 2 mnd sommerferie i 

turneringsplanen. 

iii. Pink Cup? 

iv. Onsdagsgolf – forslag til endring av form: 

Avsluttende Stableford-turnering hver Onsdag. 

Herrer fra Gult, Damer og Senior fra Rødt. 

Enkel premiering beste resultat uavhengig av gruppe. 

v. Midnattgolf? 

vi. Nattgolf? 

vii. Bedrift/Sponsorserie 

viii. Fellestur / Turnering ved Stiklestad, årlig? 

ix. Premier - vurdering av statuetter i kombinasjon med gavekort fra 

Sponsorer. 

 

 

 

a: Etablering av turneringer i Golfbox  

Konklusjon: Styret setter seg inn i hva som skal til for å benytte Golfbox og tar deretter 

stilling til om det kan benyttes.  

Det skal fortsatt være mulighet til å registrere med kort på gammel måte. 

 

b: Turneringsplan 

Diskusjon: Må gjerne ha oftere turneringer men styret må forsøke å gjøre de så 

selvdrevet som mulig. Organisering av turneringer tar tid og det er stort sett samme 

personer som går igjen. Forsøk å sette opp en turneringsoversikt med 1-2 ekstra 

turneringer, mulig Pink Cup kan innføres.  

Hovedansvar for turneringer bør legges inn på én peron. 

 

Onsdagsgolf: forslag om avsluttende turnering hver Onsdag. Enkel premiering.  

Bedrift-sponsor serie: bestående av 4 turneringer foreslått. 

Fellestur/Turnering Stiklestad:  Vegar setter opp forslag til denne turneringen i felles 

turneringsoversikt. 

 

Konklusjon: Vegar setter opp et forslag til en turneringsplan som sendes til styrets 

medlemmer for gjennomsyn/godkjenning.  

Forslag til premiering settes opp i samme plan. 

Richard sjekker muligheter for å skaffe statuetter for premiering i henhold til denne 

planen. 
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10 NXT LVL 

Etablering av treningsfelt i henhold til NXT LVL (Spillersjekken) 

Innkjøp av materiell. 

 

Diskusjon: 

Dette vil gjøre det mer interessant å trene. 

Estimert kostnad for skilt er 3000,- ex mva. for innkjøp av materiell. 

Hvis vi skal gå til investering av dette må det også klubbens medlemmer informeres om 

hvordan dette skal benyttes. 

 

Konlusjon:  

Investering i skilting for NXT LVL ble vedtatt. 

 

11  Hullskilt 

Skilt er innlevert Fosentools for oppgradering. 5 av skiltene stemmer ikke lengre 

pga ending av lengde på hull (har vært feil de siste 4 år). Skiltene har holdt i 6 

år. Fosentools foreslår utskifting til PVC 3D utførelse som er vesentlig mer 

holdbar. 

Pris for PVC versjon er kr 5290,- ex mva pr stk. Dette er billigere enn nye i 

treverk (da disse må håndmales). Pris inkulderer oppfriskning av rammeverk i 

Aluminium. I følge sponsoravtale kan vi benytte inntil 9000,- pr år i 3 år (totalt 

27.000,-) i varer og tjenester. 

Styret må ta stilling til om det skal inviesteres i disse skiltene eller om vi skal 

førsøke å finne et rimeligere alternativ. 

 

Diskusjon: tilbakemelding fra kasserer – det har vi ikke økonomi til pr dd. 

Sjekk alternativ. Aluminiumsskilt tilsvarende informasjonskilt rundt banen koster 

4000,- pr stk. 

 

Konklusjon: fornyelse av hullskilt utsettes. Skiltene hentes tilbake fra Fosentools. 

Richard sjekker alternativer i Tr.heim. 

 

12  Hall of Fame 

Forslag om flytting av Hall of Fame til Garasjevegg. Bygges inn i plexiglass. 

Forslag til å tilvirke en Hall of Fame på nettsiden. 

 

Diskusjon: 

Sjekket pris på plate av Lexan – denne spanderer Byggmakker.  

Estimert kostnad < 1000,- ex.mva. for bakplate og rammeverk.  

Roar Brodersen og Vegar tar på seg jobben med å få dette utført. 

 

Konklusjon: Hall of Fame flyttes. 

 

 

 

 

 



 Austrått Golfklubb 2016 Page 7 of 9 

 

13  Avtale med Stiklestad Golfklubb 

Stiklestad GK’s hovedmedlemmer spiller fritt på AGK og AGK’s medlemmer får 

50% rabatt på Greenfee hos Stiklestad. Egne avtaler på turneringer. 

Alternativ avtale -  100 kr for Stiklestads medlemmer ved AGK og 300 for AGK 

medlemmer på Stiklestad. Ordinær Greenfee på Stiklestad er 500,- 

 

Koklusjon: Alternativ avtale med 100,- for SGK’s medlemmer og 300,- for AGK’s 

medlemmer er å foretrekke. Det settes opp forslag til avtale før endelig avgjørelse taes.  

 

 

14  Anleggskomité 

Anleggskomité for 2016 må opprettes. Leder må velges (en fra styret). 

Må opprette kontakt med Greenkeeper Marius. 

 

Medlemmer Anleggskomité: 

Fred Stabell (Leder) 

Vegar Mollan (Styrets medlem) 

Bjarne Oksvold 

Johan Uthus 

Roy Larsen ? (Roy er ikke forespurt pr d.) 

Arnfinn Mollan ? (i tankeboksen) 

 

Kommité for Drivingrange: 

Paul Beaulieu (Leder) 

Ove Bones 

Oddvar Pettersen 

NN 

 

Diskusjon: Har fortsatt ikke fått opprettet kontakt med Marius pr mobil.  

Vegar har fremskaffet mailadresse og sendt forespørsel. 

 

Oppdatering 26.04.2016 15:00 –  

Marius har tatt kontakt og bekrefter at han kan starte 1.Mai. 

 

 

15  Pro-Tilbud 

Vurdering av innhentet tilbud fra Max Segersten. 

 

 

Konklusjon: send ut en forespørsel på interesse til klubbens medlemmer for så å 

bekrefte om interessen er til stede. Vegar følger opp. 
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Neste Styremøte - ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ørland – 26. April/ 2016 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

 

 

 

 

 

 

16  Eventuelt: 

 

Innspill fra Richard Klein: 

Mange har hytter på Fosen – andre klubber kjører redusert greenfee til de som har 

hytter i nærheten av banen. Kan vi få til en avtale for de med fast pris og fri greefee? 

Feks 12-1500,- pr år. 

 

Konklusjon: Evalueres til neste styremøte. Gå igjennom greenfeebok for tidligere år og 

vurdere ut fra det. 
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Appendix 1: Oppsummert tiltaksliste 

 

 

Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: 

Ta kontakt med Comfort Fosen  en siste gang, 

deretter inkasso for tiden som har gått om 

saken ikke løses. 

Nancy / Roar  

Sjekke pris og leveringstid på forbruksmateriell 

med logo til Proshop. 

Richard  

Anskaffe ny programvare for fakturering med 

funksjon for automatisk purring 

Roar  

Bestille Oblater for 2016 Vegar  

Sende ut Oblater til medlemmer Nancy  

Anskaffe I-Zettle løsning for betaling med kort 

og Vipps som alternativ betaling av Greenfee 

Roar  

Sjekk om Lillian kan ta ansvar for 

Greenfeekasse 

Nancy  

Arrangere møte med Ørland Kommune 

vedrørende frittak fra jordleie 

Vegar / Øyvind  

 

Kjøpe ut John Deer rough-klipper fra 

Leasingselskap 

Roar  

Sette opp Dugnadspan i samråd med Fred 

Stabel 

Vegar  

Ta kontakt med Golfforbundet og sjekke hvilke 

muligheter vi har til å få bistand for å holde 

kurs 

Richard  

Sette opp forslag til turneringsplan og sende til 

Styrets medlemmer 

Vegar  

Sjekke pris og alternativ til premie (Statuetter) Richard  

Sjekke alternativ leverandør for hullskilt  Richard  

Sende ut forespørsel til medlemmer på Pro-

timer ihht tilbud fra Max Segersten når priser er 

klare 

Vegar  

 


