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Austrått Golfklubb  

Referat styremøte nr 1 2021 

 

 

 

Dato/Tid 12.01.2021 18:00 – 20:30 

Sted Marites vei 1 

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

Fraværende   

1 Gjennomgang saker fra forrige styremøte. 
 

Referat fra forrige styremøte gjennomgått. 

2 Status Økonomi 
 

 

På konto i dag:  350.000,- Renter og avdrag for Januar er betalt. 

 

Jordleie for sauebeite er fakturert.   

Vipps har sluttet med varekiosk. Blir mer tungvint å håndtere for oss. 

3 Status banekomite 
 

Har kjøpt inn en Steel kantklipper for sponsormidler his Felleskjøpet. 

 

Drenering av banen av Ørland Kommune er purret på (Johan). 

Nye slopetabeller mottatt. Golfbox og nettside er oppdatert. 

4 Eventuelt 
 

 

 

 

4.1  Forberedelser til årsmøte 2021  

Tidspunkt settes til 16. februar 

Sted – Ørland Sparebank har ikke anledning til å låne ut møterom som 

konsekvens av smittefare.  
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Øyvind L sjekker tilgjengelighet på møterom i Næringsgården.  

Teams-møte vurderes som alternativ. 

 

Huskeliste:  

1. Bestillingsbrev til valgkomiteen – Johan har aktivert Valgkomitéen 

2. Bestilling av årsrapporter til komiteer mv- Øyvind har bestilt fra komitéene 

3. Revisjon av regnskap – regnskap presentert. Joachim kaller inn 

kontrollkomite for revisjon. 

4. Invitasjon til medlemmer med frist for innkommende forslag, senest 4 uker 

før møtedato – Øyvind 

5. Offentliggjøring av dokumenter til møtet senest 1 uke før møtedato - Øyvind 

6. Fastsetting av medlemskontingenter og avgifter  

Kontingenter: 

Studentrabatt til 30 år  

Greenfee for fjernmedlem og medlem uten spillerett endres fra 200,- til 250,- 

Greenfee for 18 hull endres til 350,- 

Pris vtg for barn  

Kurs til 500 + 1000 for medlemskap 

Junior kurs 200 + 500 for medlemskap 

7. forslag til Budsjett 2021 - Joachim 

8. Virksomhetsplan - Johan 

9. Valg  

 

 

 

 

4.2  Investeringer og vedlikeholdsplan for 2021 (legges inn på 

budsjett og vedtas av årsmøtet)  

Innspill som det jobbes med videre:  

 

4.2.1  Driving Range- utslagsplatter  

 Dagens situasjon:  

Betongplatter, fra ØF, ble lagt på godt underlag i 2008. Matter ble også lagt i 

2008. Matter er modne for utskifting. Utslagsområdet er ikke sikret mht baller 

på avveier og heller ikke uhell som måtte oppstå ifm bruk av køller. Det er ikke 

sikring mellom utslagsplatter  og publikumsareal. Det er ikke uvanlig at andre 

spillere/publikum i vanvare kommer for nær utslag og slagskader kan risikeres.  

Bakken består av en blanding av pukk og gress og fremstår dårlig estetisk. 

Verd å legge vekt på da dette er den delen av banen som publikum flest ser. 

Nærheten til Austråttlunden må også sees i sammenheng her. Ballautomaten 

står åpen for vær og vind og burde vært satt i le for været.  

 Prosjekt for kvalitetsheving.  

Målsetting: God sikkerhet og estetisk forbedring.  

Tilrettelegging og  forbedring  av utslagsplatter. Skur for ballautomat.   

Utførelse :  

Utslagsplater kles inn med trykkimpregnert material ala ”platting”. Ca 1 m 

bredde bak og 0,5 m foran platerekka og mellom alle plater.  

Mellom hvert utslag monteres et lavt skillegjerde  for å markere utslagsområde. 

Eget skur bygges for ballautomat.    

Overbygg/værskydd for hele eller for noen av utslagene vurderes ifht nytte, 

kostnad og ikke minst hva som kan tillates ifh Plan og bygningslov sett i forhold 

til nærheten til Austråttlunden.   

 

Kan søkes om midler som eget prosjekt.   
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Kostnader på 30.000,- for materiell (Tall fra Johan) 

Estimert dugnadstiltak: 40 timer  

 

4.2.2  Nett på driving range må byttes.  

Består av 2 nett 55x10 og 120x10 meter 

 

4.2.3  Ballautomat  

Montere kortleser på eksisterende automat eller anskaffe ny automat?  

 

4.2.4  Andre alternative tiltak 

Hull 1 

 Sikring for ball fra gult, skjerm ved rødt utslag 

 Kun i fairway påsettes nytt kumlokk 

Hull 2 

 Kum ved rødt påsettes nytt kumlokk 

Hull 3  

 Sikring for ball fra gult  

 Beplantning i rough mellom fairway 3 og 4.  

Hull 4 

 Sikring for ball fra gult 

 Vedlikehold av areal utenfor rough på vårt område 

Hull 5 

 Vedlikehold av areal utenfor rough 

 Vedlikehold av sikringsnett? 

 Drenering av fairway 

Hull 6  

 Sikring mot ball fra gult 

Hull 7 

 GUR på høyre side planeres og settes i spill. 

 Sikring mot utslag fra hull 6. 

Hull 9  

 Vedlikehold av vanndam. Tilsig fra jordene bør ordnes opp. Søke om 

kulturmidler for å sette dammen i opprinnelig stand? 

 

Generelt for hele banen 

 Montering av vanning for greener på utsatte steder.  

 Montering av trapper på sauegjerde  

  

 

 

4.3  Søknader om støtte  

Frist for å søke gavetildeling fra Ørland Sparebank er 31. Jan  

Prosjekt det kan søkes støtte til: Tiltak på Driving Range og de andre alternativene i 

punkt 4.2. 

 

Johan setter opp søknad. 
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Ørland –12. januar / 2021 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

4.4  Lokale regler på banen. Revisjon   

 

Følgende endringer presentert: 

Grønn tekst er korrigerte referanser som samsvarer med nye golfregler pr 2020. 

Rød tekst er tilførte tillegg. 

 

Austrå tt Golfklubb – Lokåle Regler 
 

1. Flyttbar hindring, regel 24-1 og tillegg 1 del A: 

a. Løse stener i bunker og på spilleområdet. 

b. Merkestaker for hindere og grunn under reparasjon. 

2. Uflyttbar hindring, regel 24-2 og tillegg 1 del A: 

a. Alle 150 og 100 meters merkestaver. 

b. Informasjonsskilt på banen.   

c. Steiner på fairway. 

d. Veier og stier med kunstig belegg. 

e. Steingjerder på tvers av hull 2, 8 og 9 

f. Robothus og strømsøyler i og langs bane 

3. Droppsone, regel 26 og tillegg 1 del A-8: 

a. Hull 8 – Hvis ballen befinner seg i vannet bak green – 8 meter til 

venstre for green (fra ytterkant av green). 

b. Hull 9 – Droppsone i forkant av vannet til venstre for grønt utslagsted. 

Endres til utslagsmatte 

c. Droppsone hull 2 

4. Out of Bounds: 

a. Grense langs venstre side av hull 1. 

b. Grense langs høyreside av hull 4. 

c. Veien langs høyre side av hull 5, og dennes forlengelse mot 

campingplassen. 

5. Plugget ball: 

a. Område for fritak for plugget ball etter regel 25-2 gjelder hele 

spilleområdet. 

6. Bruk av avstandsmåler: 

a. Bruk av utstyr som kun måler eller beregner avstand er tillatt brukt, 

anmerkning til regel 14-3 og Tillegg I, del B, punkt 9).  

 

5 Neste styremøte 
 

2.februar kl 18:00 2021 

Sted etter nærmere avtale. 

 

 


