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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 6-2020 

 

 

 

Dato/Tid 30.06.2020 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 (02.06.2020) 

2 Status Økonomi 
 

På konto i dag 340.000,- har enda ikke mottatt penger fra banken (75.000,-) 

Alt av regninger er betalt. 

Alle bagskap er delt ut og fakturert. 

 

Har investert i baller, logoballer, pegger, håndkle med logo og enkle kioskvarer. 

3 Status banekomite 
 

1 robot defekt, til reparasjon. 

Greener luftet, vertikalskjert, dresset og gjødslet.  

Har behov for mer dresse-sand hvis greenene skal luftes/skjæres flere ganger i år. 

Estimert kostnad 20.000,- 10.000,- (sand + 10.000,- for frakt). 

4 Eventuelt 
 

4.1  Søknad på kulturmidler Ørland kommune.  

Vi har søkt på 150.000,- fordelt på VTG-kurs og drift av bygningsmasse.  

4.2  Bagskap 

Alle bagskap er nå utleid. Ingen står på venteliste for skap, så det er foreløpig 

ikke behov for å bygge flere. 
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Ørland –30. juni / 2020 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

4.3  VTG-kurs 

4 stk har meldt seg på kurs pr nå. 

Styret ønsker å redusere kursavgiften og heller splitte kurset og medlemskap 

første år. Det er også ønske om å differensiere pris for juniorer. Gjeldende 

annonse justeres til 750,- for kurs og medlemskap for juniorer. 

 

4.4  Fast trening på range 

Forsøkt annonsert og gjennomført to ganger. Dessverre svært dårlig oppmøte. 

4.5  Utnyttelse av bane 

Frisbeegolf eller fotballgolf? Vi tar opp dette i forbindelse med Sloping. 

4.6  Fellesdugnad 

Fellesdugnad avholdes 07.08.2020 

4.7  Sloping 

Sloping gjennomføres 08.07.2020 ca 10:00 

Styret forespør om høyre side hull 8 (Sauegjerde) kan gjøres om til 

straffeområde uten at det har konsekvens for sloping. Samme gjelder for høyre 

side hull 2 og hull 3. 

 

4.8  Forsikring 

Årlig revisjon av forsikringer. Forsikringspolise gjennomgått.  

Er satt ned fra 12.000,- til 7.900,-  

4.9  COVID-19 smittevernstiltak 

Klubben fortsetter å følge anbefalinger fra NGF. 

 

5 Neste styremøte 
 

 

Avtales via Messenger.  

 


