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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 8-2017 

 

 

 

Dato/Tid 27.09.2017 17:30 – 20:15 

Sted Klubbhuset, Austrått 

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

Fraværende - 

 

 

 

1 Status økonomi 

 

a. Generell status økonomi (Roar) 

Totalt 324.000,- på konto – status ok. 

Han enkelte utgifter som trolig kommer i løpet av året, blant annet 

jordleie. Sender søknad om å få utsettelse av jordleie fra kommunen til 

innsendt søknad er behandlet. Johan tar kontakt med kommunen. 

 

b. Status innbetaling av medlemskap og avgift for skap 

Fortsatt 28.000,- som ikke er innbetalt. Ingen tilbakemelding på purringer. 

 

c. Status innbetaling fra sponsorer 

Comfort Fosen utestår fortsatt – Nancy følger opp. 

 

 

2 Plan for oppfølging roboter og banevedlikehold. 

Statusoppdatering (Fred) 

 

 Siste roboter satt ut, alle sløyfe- og guidekabler har kommet i jorden. 

 Det som nå gjenstår er justeringer for å optimalisere klipping. 

 Det utføres forsøk på robot FW1 for å få den til å klippe jevnt over hele FW. 

Om forsøkene fungerer vil det samme bli gjennomført på andre klippere som 

har samme symptom. 

 For de utfordringer som gjenstår er det viktig at vi skriftlig dokumenterer 

dette ovenfor Byggeriet i høst, så vi har meldt feil innen garantitiden. – Fred 

sender brev. 

 Må forberede vinteren, ta inn roboter og lagre frostfritt nede i kjelleren på 

klubbhuset. Her må vi lager reoler. Må også tilvirke plater og tette åpning i 

robot-hus 
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3 Utsetting av fakturering 

 

Roar har sjekket alternativ for å sette bort fakturering til ekstern aktør. Har ikke 

funnet aktuell kandidat som kan ta dette siden det er så små beløp det er snakk 

om. Tips fra Johan – Fosen regnskap (kommunalt regnskapsservice som også 

fører for private firma). Roar hører med de. 

 

 

4 Plan for oppfølging roboter og banevedlikehold. 

4.1  Oppfølging roboter 

Forslag om ukentlig vaktplan for alle roboter. Vakten innebærer å følge opp 

parkering i forbindelse med regnvær.  

4.2  Vedlikehold greener 

Vurderer innleid arbeidskraft til klipping av greener. 

Annet vedlikehold som hullsetting, vertikalskjæring, dressing, dyplufting tas ad 

hoc. For dette arbeidet er vi avhengig av vær og ledige ressurser. 

For sprøyting av greener ber styret Damegruppen om å ta med seg håndsprøyten 

for å holde dette i sjakk.  

4.3  Generelt banevedlikehold 

Vurderer månedlig dugnad versus adoptering av hull. Fordeler og bakdeler med 

begge modeller. Styret konkluderer med at en kombinasjon er det beste 

alternativet. Fred setter opp et skriv, så publiser sekretær. Hull 4 tas av Uthus. 

 

 

5  Banestatus. 

 

Generell status er bra pr i dag. Ikke så mye tilvekst av gress så sendt i sesongen. 

 

6  Avslutningsdugnad. 

 

 

 Ta inn skilt, flagg, utslagsmerker (utslagsmatter skal ligge ute) 

 Sette round-up frostfritt 

 Sette inn roboter frostfritt – bygge reol 

 Tette åpning på robothus 

 Merke roboter 

 

Vurderer fortløpende tidspunkt for avslutningsdugnad. 
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7 Sponsorarbeid 

 

Tilbakemelding fra Fred- har ikke hatt tid til å prioritere sponsorer foreløpig. Det 

er flere store sponsorer hvor kontrakt utgår i år, så det må fokuseres på 

fremover. 

 

8 Profilering Bane 

 

Forsøke å få til mer samarbeid med baner i nærheten som for eksempel redusert 

greenfee og deltagelse ved turneringer. Hitra GK er nevnt.  

 

Golfforbundet har en egen klubbutvikler som har kontakt med alle klubber. Det 

kunne vært interessant å få til et fellesmøte med klubbutvikler i 

Oktober/November for å komme i dialog. Johan følger opp klubbutvikler. 

 

9 Turneringsoppsett 

 

Forslag om å sette opp samme oppsett som i fjor med unntak av Onsdagsgolf. 

Onsdagsgolf endres til at det blir avsluttende for hver onsdag, fortsatt 50kr 

deltakeravgift – ingen sammenlagt vinner på slutten av året – ingen bunden 

registrering av score i golfbox – kun sosialt. 

 

Forlag om å få «hall of fame» også for Matchplay – settes eget ark i monter på 

garasjevegg. Øyvind sender liste over vinnere til Johan som ordner plakat. 

 

10  Nattgolf? 

 

Må kjøpes inn utstyr i forkant. Stickes for å sette i FW, Light stick for å sette på 

flagg, lys for å legge i hull. En komplett pakke med utstyr koster ca 12.000,- og 

er gjenbrukbar. Spilles over 9 hull. 

Vedtak: Fred får fullmakt til å kjøpe inn utstyrspakke for Nattgolf for inntil 

12.000,- (4 stemmer for – 1 stemme mot – 1 stemme ikke avgitt) 

 

11  Generelt utstyrsmangler? 

 

Ble ikke tid til å ta opp dette punktet - Tas ved senere anledning. 
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Ørland – 30. September / 2017 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

 

 

 

12  Fjerning parkslirekne. Vi har fått 23.900,- i 

tilsagn fra Landbrukskontoret. 

 

Fred tilbyr seg å ta jobben med egen gravemaskin. Som styrets leder melder han 

seg inhabil for styrets avgjørelse. 

 

Vedtak: Fred tildeles jobben og tar mottar mottatte midler som honorar for 

jobben. (enstemmig) 

 

13  Eventuelt   

 

13.1  Stemning for felles samling før sesongen avsluttes? 

Ja – forsøker å få til dette i forbindelse med nattgolfen. 

14    Fastsette dato for neste styremøte 

 

Onsdag 18.Oktober 2017 kl 17:30 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  

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 Fred  

27/9-17 Følge opp klubbutvikler vedrørende profilering av 

bane /samarbeid med lokale klubber 

Johan  

27/9-17 Fjerning av Parkslirekne Fred  

27/9-17 Anskaffe utstyrspakke for Nattgolf Fred  

 

 

 

 

 

 

Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte 

 

 

Intet – tiltaksliste ikke gjennomgått. 

 

 


