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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 4-2020 

 

 

 

Dato/Tid 02.04.2020 18:00 – 19:00 

Sted Nettmøte (Teams) 

Til stede Johan Uthus, Joachim Hestnes, Sonja Hemmingby, Øyvind Wiklem, Karel Beaulieu 
(vara), og Øyvind Lyngen. 

Fraværende Nancy Ervik, Aia Hovde (Vara) 

1 Status Økonomi 
 

 

Liten aktivitet på konto nå.  

Er snart klar til å fakturere medlemsavgift og sponsorer og forventer å få inn 

mesteparten av inntekter i løpet av de neste 2 ukene. 

2 Gjennomgang aktivitetsplan for 2020 
 

Aktivitetsplan for 2020 gjennomgått (Øyvind L). 

3 Baneåpning og behandling av COVID 19 
 

Bane: 

Banen ble tidligere stengt pga lovpålegg fra NIF og myndighetene. Nå har de lempet på 
restriksjonene og åpner for at inntil 5 pers kan bedrive organisert idrett. 

Av smittevernhensyn kan vi for så vidt åpne banen for spill med vintergreener, men den er 
veldig våt og det meldes ytterligere regn til påske.  

 

Driving range: 

Driving range og simulatorer skal fortsatt holdes stengt ifølge NGF. 

Ballbil er nå ordnet så den fungerer som i 2019.  

 

Vedtak: 

Banen holdes fortsatt stengt pga værforholdene. Banen er for våt nå til å spilles på. 

DR holdes fortsatt stengt av smittehensyn (den er også for våt). 
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Ørland –02. april / 2020 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

4 Fra banekomité (Øyvind W) 
 

 

Har bestilt gjødsel til sesongen til 10.000,- 

 

Har bestilt ny radiator til rough-klipper kostnad 10.000,- 

 

Det nye kontoret/pauserommet mangler en siste finish. Forventer innkjøp på ca 2-

3000,- 

 

Ønsker å sette dato for oppstartsdugnad. Det er mye som kan gjøres. 

ØW og ØL samarbeider om liste og publisering. 

 

 

5 Eventuelt 
 

 

5.1  Arkeologiske undersøkelser  

Har ikke hørt noe fra de enda. 

5.2  Nye skap – ledig kapasitet.  

Vi har bygd 12 nye skap.  

2 er booket av Bjarne og Sonja 

3 er satt av til Tommy, Jon Arne og Audar 

1 til Øyvind Wiklem 

 

Det vil si at 6 er ledig for utleie (mangler slå på 4 av de).  

Sekretær offentliggjør. Førstemann til møllen får leie skap. 

 

5.3  VTG - Kurs  

Utsettes pga COVID 19 smittehensyn.  

5.4  Kulturbruket (Johan) 

 

Har hatt møte med Jarle Krangsås. Det er mulig det kan forenes  

 

 


