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Styrets årsmelding
Lederens rapport:
AGK har hatt et godt driftsår i 2013. Det er jobbet godt innenfor alle områder. Spesielt er
samarbeidsavtalen men Opphaug skole viktig for framtidig rekruttering til klubben. Aktivitet
og arbeid relatert til rekruttering av barn og unge bør intensiveres.
Som alle år har vi hatt utfordringer knyttet til frivillig arbeid med vedlikehold av banen i
perioder av sesongen. Det er derfor lagt inn en post i budsjettet 2014 på kr 90 000,- for
innkjøp av arbeidskraft til neste sesong. Dette vil frigjøre våre ivrige pensjonister, som også i
år har utført en uvurderlig innsats på bane og anlegg.
Vedrørende budsjett 2014 og økonomi i klubben mener styret at det er viktig å fortsette
opparbeidelse av klubbens egenkapital. Dette for å møte eventuelt høyere renter på klubbens
annuitetslån, unngå økte medlemskontingenter og bidra til stabilitet i klubbens drift. Dette
forutsetter videre godt arbeid med sponsorer og relasjoner til støttespillere. Egenkapital er nå
opparbeidet til ca. Kr 240 000, og det bør være et mål å doble dette i løpet av de kommende 24 år.
Administrasjonskomiteen:
Oppgavene i denne komiteen er nært knyttet til styrets arbeid og medlemmene har
bestått av leder, sekretær og kasserer. . Hall of Fame og bildegalleri er innført.
Arbeidet med å skaffe sponsorer har gått framover og de fleste hullene er solgt.
Medlemsregisteret blir holdt à jour av sekretær i nært samarbeid med kasserer.
Damegruppa:
Totalt har 13 damer deltatt i damegruppa i år. Vi har hatt flere dugnader på treningsfeltet og
hull 2. Det var damegruppa som hadde ansvaret for matserveringen under årets Fru Ingers
Snormix. Neste år er det ønske om at vi kan samarbeide med styret/resten av klubben om å få
til en avtale med en Pro slik at vi får gjennomført
protimer.
Turneringer:
Det ble holdt fem turneringer I år. I tillegg, ble AGK medlemmer invitert til å delta i
sesongens Eclectic turnering (Austrått VSOP) og i klubbens ‘Match play’. Deltakelses nivå
ble mindre enn i fjor. Dessuten, inviterte AGK sine sponsorer (Austrått Big Spenders) til en 9
hull Texas Scramble konkurranse.
Driving Range:
Vi har mistet cirka 2000 baller i løpet av sesongen. Mange baller befinner seg på begge sider
av DR, noe har blitt ødelagt av rotorklipper og, dessverre, en god del baller har blitt brukt til å
spille på banen av ukjent spillere. En vellykket dugnad for å plukke baller på begge sider av
DR ble organisert 20 april. Cirka 1000 baller ble samlet. Cirka 220 dugnads timer ble brukt på
DR.
Veien Til Golf:
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Det ble arrangert 3 VTG-kurs i 2013. Til sammen fikk vi 16 personer som ønsket å lære seg
golf. Alle gjennomførte 12 timer kurs og betalte. I tillegg ble det arrangert fullverdig VTGkurs for 6 av lærene ved Opphaug skole. En av lærerne meldte seg også inn som fullverdig
medlem. Det vil da si totalt 17 nye medlemmer i 2013.
Vi er bekymret for frafall av de som går kurs. Klubben har ikke greid å tilrettelegge for
”torsdagsgolf” hvor de som føler behov for det kan få veiledning og bli engasjert/motivert for
videre spill. Det hadde vært ønskelig at klubben tilrettelegger for torsdagsgolf.

