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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 5-2020 

 

 

 

Dato/Tid 02.06.2020 18:00 – 19:00 

Sted Kulturbruket 

Til stede Johan Uthus, Joachim Hestnes, Sonja Hemmingby, Øyvind Wiklem, Karel Beaulieu 
(vara), Nancy Ervik, Aia Hovde (Vara) og Øyvind Lyngen. 

Fraværende ingen 

1 Gjennomgang saker fra forrige styremøte. 
 

Referat fra forrige styremøte gjennomgått (02.04.2020) 

2 Status Økonomi 
 

 

På konto i dag + 305.000,-  

Har fortsatt ikke fått de 75.000,- + 20.000,- sponsormidler. 

 

 

Kun 3 medlemmer har ikke betalt medlemsavgift pr i dag. Disse følges opp av 

Nancy og Joachim. 

 

Sponsorer – kysthotellet og sjøsiden har fått fritak pga Covid-19. Resterende har 

betalt. 

 

Totalt 143 medlemmer hvorav 107 lokale medlemmer pr i dag. Fortsatt mulig flere 

har interesse for kurs. 

3 Status banekomite 
 

Hadde planer om å lufte og dresse greener, men for få hadde anledning til å delta. 

Trenger 5-7 personer over 2 dager. 

Bør ha felles dugnad med bunker og andre områder. Mandag 8. juni fellesdugnad 

med påfølgende green-dressing tirdag. Øyvind L kaller inn – Øyvind W skriver 

liste. 
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4 Innkjøp av materiell for salg 
 

Om økonomien nå tillater det, så foreslås innkjøp av logoballer + baller med 

høyere standard + pegger + hansker i manglende størrelser. Budsjett estimat 

20.000,- 

Forslår også innkjøp av håndklær med AGK logo. Koster ca 80,- med brodering + 

32,50 i innkjøp. Selges for 200,- 

Logoballer Callaway Supersoft + ett merke til i tillegg. 

 

Vedtak: 30.000,- benyttes til innkjøp av logoballer, «gode» baller, håndklær, 

supplering pegger, hansker. 

5 Innkjøp av salg av enkle kioskvarer 
 

 

Forlag om innkjøp av enkle kioskvarer og selge kaffe, sjokolade, is fra 

klubbkontoret noen timer i uken. Kombineres med påfylling av ballkort og åpent 

toalett. 

 

Må klubben ha bevilgning for å selge kioskvarer? 

 

Hent inn pris og avtal med Coop Extra Brekstad. – Øyvind L 

 

 

6 Eventuelt 
 

6.1  Ørland kommune har lyst ut kulturmidler.  

Skal vi søke – hva skal vi søke på? 

 

6.2  Bagskap 

Pr i dag er det ikke tillatt å benytte bagskapene. Så snart det blir anledning til å 

bruke de vil ledige skap legges ut for salg. Det sendes e-post til alle lokale 

medlemmer, deretter blir det Førstemann til møllen. 

Totalt 4 av de nye skapene er ledige og noen av de gamle. 

 

Depositum (engangssum) settes til 1000,- for gamle og nye skap. 

Sonja setter opp oversikt over nye og gamle skap. 

6.3  Undersøker mulighet for nytt kurs 

Johan hører med Arild 

 

6.4  Fast trening på range 
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Ørland –02. juni / 2020 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

Viktig for å beholde de nye medlemmene. Torsdag fra kl 17:00- 

Utføres de neste 4 uker. Karen, Sonja bistår   

 

6.5  Baneskilt 

Ligger til Punch reklame. Venter på review. Øyvind W tar kontakt. 

 

6.6  Nøkkelhåndtering  

Ved klipping står ofte garasjeporten åpen og alle nøkler henger ved inngang. Vi 

må ha ekstra fokus på at porten skal lukkes når det ikke er representanter av 

klubben tilstede. Det henger portåpnere ved nøklene som skal benyttes til å 

lukke porten ved klipping. 

 

6.7  Forsikring 

Årlig revisjon av forsikringer. Forsikringspolise gjennomgått.  

Yrkesskadeforsikring kan fjernes. 

 

6.8  Sponsorgolf  

Skal arrangeres av Styret. Vi ønsker å tilby servering. Avventer til Covid-19 

situasjonen er avklart. 

 

 

 

7 Neste styremøte 
 

 

Tirdag 30.juni kl 18:00 Kulturbruket 

 

 

 


