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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 2-2017 

 

 

 

Dato/Tid 28.03.2017 18:00 – 19:30 

Sted Klubbhuset, Austrått 

Til stede Fred Stabell, Roar Brodersen, Lillian Onsøien, Nancy Ervik, Sonja Hemmingby 
(varamedlem) og Øyvind Lyngen. 

Fraværende Johan Uthus 

 

1 Konstituering av styre 

 

1.1  Signeringsrett 

Frem til i dag har leder og nestleder hver for seg hatt signeringsrett. 

Forslag til vedtak: fortsette som før - Leder og nestleder hver for seg har 

signeringsrett. 

Vedtak: Leder og nestleder hver for seg har signeringsrett. 

 

1.2  Valg av Nestleder 

Lillian Onsøien ble foreslått som nestleder 

Vedtak: Lillian Onsøien enstemmig valgt til nestleder 

 

Det nye styret med ansvarsområder er som følger: 

 

Styret: 

Leder: Fred Stabell 

Nestleder/Styremedlem: Lillian Onsøien 

Kasserer/Styremedlem: Roar Brodersen 

Sekretær/Styremedlem: Øyvind Lyngen 

Styremedlem: Nancy Christensen Ervik 

Styremedlem: Johan Uthus 

Varamedlem: Sonja Hemmingby 

Varamedlem: Anne Grethe Eriksen 

 

 

Sekretær har levert samordnet registrering til Brønnøysundregistret med endring av 

styrets sammensetning. 
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2 Eventuelt 

 

 

2.1  Benytte starttidsbestilling i Golfbox 

Innspill fra ett av klubbens medlemmer om å ta i bruk starttidsbestilling i Golfbox. 

Dette for å lettere finne noen og gå sammen med men også for å bli mer synlig 

for greenfeespillere. Pr i dag er vi ikke synlig for de som benytter golfbox-app på 

mobil. 

Vedtak: Austrått GK tar i bruk tee-registrering i Golfbox. Medlemmer oppfordres 

til å bestille tee-tid, men det er ikke et krav. 

 

2.2  Oblat til medlemskort 

Skal vi fortsatt benytte det? 

Ja – vi sender i to runder. 

Første runde sendes rett etter forfall av første faktura. 

Andre runde etter forfall av purring. 

Deretter må medlemmer som betaler senere selv be om å få oblat utlevert. 

 

2.3  MVA kompensasjon i forbindelse med robotklipper prosjekt 

Vi bør undersøke hvilke muligheter vi har til å få refundert mva for investeringen. 

Øyvind sjekker med revisor, André Hellem til neste styremøte. 

 

2.4  Bruk av innleid arbeid (Marius) 

Styret planlegger å holde Marius ansatt inntil robotklipperprosjekt, om det blir 

vedtatt iverksatt, har kommet godt i gang. I følge ansettelsesavtale er det 1 mnd 

gjensidig oppsigelsestid.  

 

2.5  Vårdugnad 

Det bør kalles inn til vårdugnad i løpet av uke 14 – tirsdag 4. april. klokken 17:00 

Fred er til stede og organiserer. 

Gjøremål: 

 Plukke stein og grener i fairway og rough 

 Ballplukking 

 Rydding og raking av bunkere  

 

2.6  Skade på nett  

Nett mot camping er hardt skadet – mye av nettet må erstattes. 

Øyvind måler opp, henter inn pris og melder dette til Fred. Forsøker å få til et 

trinsesystem for å kunne senke nettet for vinteren. 
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Ørland – 28. Mars / 2017 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Fastsette dato for neste styremøte 

 

 

Onsdag 19.april klokken 18:00 i klubbhuset, Austrått. 
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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 

Ikke utført pr dato 

10.01.17 – ikke utført pr dato. Faktura sendes på 

senhøsten 

Fred/ 

Øyvind 

 

 

25/4-16 Sette opp Dugnadsplan i samråd med Fred Stabel 

Pågår 

10.01.17 – ny plan legges etter årsmøtet 

28.03.17 – forsøker å sette opp fast dugnad 

første tirsdag hver måned. Fred setter opp liste 

over oppgaver – Øyvind publiseres 

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  

 

28/3-17 Etablere starttidsbestilling i Golfbox Øyvind  

28/3-17 Undersøk MVA-kompensasjon for eventuell 

investering i Robotklipper-prosjekt med Revisor 

Øyvind Før neste 

styremøte 

28/3-17 Kartlegge skade på nett, eventuelt innhente 

priser på nytt nett og melde til leder 

Øyvind Snarest 
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Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte 

 

 

Opprettet Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: 

25/4-16 Anskaffe ny programvare for fakturering med 

funksjon for automatisk purring 

Har sjekket to alternativer, men er ikke fornøyd 

med noen av de. Beholder det vi har foreløpig 

10.01.17 – Roar har fått melding om at Datax 

(dagens system) blir avskaffet. Kan fakturerers 

via Klubbadmin, behandles deretter i Visma E-

accounting)Roar følger opp videre. Vegar ordner 

tilgang til Klubbadmin for Roar. 

Roar Utført  

25/4-16 Sjekke alternativ leverandør for hullskilt  

Sjekke hvilke alternativ Sava kan levere 

10.01.17 – tas opp etter årmøtet 

28.03 – utsettes til 2018 

Roar  

Utsatt til 

2018 

 


