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Arsmøte - 24, nov 2011

Austrått golfklubb

Tid (dato, fra kltil kl): 24.11.11 kl 18:00-20:30 Sted: Klubbhuset

lnnkalt av (avd og person): Johan Uthus

Til stede fra Johan Uthus - Arild Myrvold - Karen Beaulieu - Sonja L Hemmingby - Ingebork Holdaas
styret:

Medlemmer:
Foruten styret møtte 14 stemmeberettigede medlemmer

Sak

Åpning Leder Johan Uthus åpnet møtet og ønsket velkommen. Kaffe med noe attåt ble
servert.

I Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter.

Styrets forslag til vedtak: Frammøte representanter, kontrollert iht
med lemsregi ster, godkj ennes.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Styrets forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden, godkjennes.

Kommentar: Det er noe usikkerhet om alle medlemmer ble nådd på grunn av
manglende og feil e-post adresser.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader.

3. Velge årsmøtets funksjonærer:

Styrets forslag til vedtak:

l. Dirigent: Johan Uthus

2. Sekretær: Arild Myrvold

3. 2 representanter til å undertegne protokollen.

Årsmøtets funksj onærer godkjennes.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til dirigent og sekretær. Nancy
Ervik og Gudmund Brodersen ble valgt som representanter til å undertegne
protokollen.

Behandling av klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingene til etteretning og
godkjenner beretningene.

Leder og komiteledere gikk gjennom og kom med enkelte kommentarer:

o Målet om 160 medlemmer er ennå ikke nådd, tallet er nh 133.

o Ros til grupper og komiteer for godt arbeid i året som har gått og for
godt arbeid med årsmeldinger.

4.



Sak

. Driving Range fungerer nå bra, og de har hatt suksess med dugnad for å
finne baller.

o Banekomiteen foreslår å motivere ytterligere for å få medlemmer til å

adoptere hull

. Sloping planlegges til våren.

o Rekrutteringsarbeidet har vist seg vanskelig å komme i gang med

. Forslag om å benytte pro og å ffi flere medlemmer til å delta på

torsdagsgolfen for å ffi mer rekruttering og hygge.

o Aktivitetskomiteen roses for bra turneringer og god miks og variasjon.

o Det er viktig å rekruttere til turneringsledelsen slik at de som driver
dette arbeidet i dag kan få avløsning.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

Styrets forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes.

Kommentar:

o Det har vært en nedgang i salg fra ballautomaten og greenfee. Dette kan

skyldes været eller det faktum at kafeen har vært lite åpen.

o Utgifter til reparasjon av utstyr har gått ned grunnet en del nytt utstyr.

o Renter er en betydelig utgiftspost, klubben betaler foreløpig ikke
avdrag.

Vedtak: Årsmøtet godkjente det framlagte reviderte regnskap uten merknader.

Behandle klubbens virksomhetsplan.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar evalueringen av virksomhetsplan og

handlingsplan til etterretning.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader.

6.

Behandle innkomne forslag og saker.

Forslag fra styret:

Utvikling av klubblokaler og tilhørende arealer i Kulturbruket, herunder
å vurdere eventuelt kjøp av bygget.

o Forslagetmøtte generell motbør fra medlemmene. Det var stor
usikkerhet om klubben ville ha økonomisk ryggrad til å bære

kostnadene. Bygget har potensial for store vedlikeholdsutgifter.

o Det kom forslag om å gå roligere frem.

o Det ble foreslått nytt vedtak:

o Årsmøtet ber styret vurdere forhold rundt framtidens
klubbhus fram til neste årsmøte.

Vedtak: Årsmøtet godkjente det nye forslaget til vedtak.

7.



Sak

8. Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter.

Styrets forslag til vedtak: Det framlagte forslag til kontingenter og avgifter for
2012 vedtas.

Kommentar:

. Årsmøtet ønsker at styret utarbeider et forslag til prisliste som virker
stimulerende på rekrutteringen til neste år, herunder å vurdere

fi erningen av spilleretter.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag.

Vedta budsjett.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det framlagte budsjettet for 2012.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader.

9.

10. Valg.

Valgkomiteen har forspurt alle de som er på deres forslag til valg og samtlige
har svart positivt. Ingen andre forslag ble fremmet under møtet.

Vedtak: Årsmøtet har enstemmig valgt følgende:

Styret:

Leder: Jon Sverre Veel - I år

Nestleder: Tore Kavli - På valg i2012

Sekretær: Arild Myrvold - På valgi2012

Kasserer: Stian Ugelstad -2 åtr

Styremedlem: Ingeborg Holdaas - På valg i2012

Styremedlem: Pål Talmo -2 år

Varamedlem: Jon Geir Hermannsson - I år

Varamedlem: Astrid Røstad - 1 år

Anleggs komit6:

Leder: Styrets representant

Bane: Arnt Åge Grande

Drift vedlikehold av maskiner: Vidar Heldal

Drift vedlikehold av garasje: Fred Stabell

Klubbhus: Astrid Røstad og Laila Hovde

DR/adopt: Paul Beaulieu

Administrasjonskomit6:

Leder: Styrets representant

HCP vedlikehold: Fred Stabell

Aktivitetskomit6:

Leder: Styrets representant



Sak

Damegruppe: Karen Beaulieu

Turneringsgruppe: Paul Beaulieu og Nancy Ervik

Følgende sees i sammenheng:

Opplæring VTG: Audun Meland/Arnold Kristensen

Rekrutteringsarbeid: Gudmund Brodersen

Torsdagsgolf: Administreres av styret/aktivitetskomiteen etter eget forslag fra
valgkomiteen

Revisor: Andre Hellem

Styrets forslag til valgkomit6:

Medlem: Torbj ørn Sundet

Medlem: Klara Uthus

Medlem: Per Birger Mathisen

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til valgkomitd for 2012.

Etter årsmøtet:

Bjarne fikk overrakt blomster som representant for alle dugnadsarbeiderne.
Johan ønsker å formidle en stor takk til alle de som gjør det mulig å spille på

banen vår. Johan takket for seg og overrakte lederklubben til Jon Sverre.

Paul Beaulieu stod for premiering av:

Klubbmester 20ll dameklassen: Karen Beaulieu

Klubbmester 20Il herreklassen: Fred Stabell

Årets spiller 2011, eclectic: Solfrid Brodersen

Fred Stabell var ikke til stede.
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Dato: 24. nov 2011 Sekretær:

Representant 1:

Representant 2:
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