
 

 

 

 

Referat styremøte nr 3/2013  
 
Tid/sted: Onsdag 10. april 2013 kl 1800-1930 på Fosen Næringshage. 

Tilstede: Jon Sverre Veel, Astrid Røstad, Eirik Lundemo, Lill Leth-Olsen og Arild Myrvold 

Ikke til stede: Stian Ugelstad, 

 
1) Samarbeid med Opphaug skole 

 Forslag fra Lill om å starte med fem lærere fra Opphaug. Dersom dette fungerer bra utvider 

vi med andre skoler. 

 Lill tar kontakt med skolen og setter de i forbindelse med Gudmund for VTG. 

2) Aktivitetskomiteen 

 NGF arrangerer turneringslederkurs, avventer kurs i midt-Norge. 

 Arild sender ut mail til alle medlemmer og forespør om noen ønsker å overta som 

turneringsleder. 

 Turneringsplan publiseres på hjemmesidene. 

 Lill har mottatt en del gaver fra Karin Holst Klein for å bruke som premier. Hun lager oversikt 

over disse. 

 Når det gjelder premier i turneringer satser vi på gaver, «tigging» av gavekort og egne varer. 

 Lill skal se på mulighetene for å lage en brosjyre om klubben. 

3) Ørland Sparebank sponsoraften 

 Klubben deltok på bankens sponsoraften. Det ble en suksess.  

 Til neste år er det ønskelig med en bildeserie for å promotere klubben. 

4) Konvertering av byggelån 

 Signert og gjennomført. 

 Klubbens leiekontrakter må lokaliseres og skannes. 

5) 4H fylkesleir 

 Bjarne og Sonja kan stille som representanter på fylkesleiren.  

 Det vil bli aktiviteter på golfbanen mellom 1000 og 1400 lørdag 29. juni.  

 Dette publiseres også på hjemmeside. 

6) Anleggskomiteen 

 Eirik tar kontakt med Fred for å få brief på teknisk utstyr. 

 Starten på sesongens arbeid starter når været og rådene fra de erfarne arbeiderne tilsier det, og 

selvsagt så snart som mulig. 

 Det er fire hull som må adopteres, styret håper medlemmene er velvillige til å holde banen i 

god stand. 

 Jon Sverre undersøker med kommunen om å bruke evt ledig kapasitet på deres 

klippepersonell. 

  

7) Økonomi 

 Ønske om kort gjennomgang av den økonomiske status på hvert møte. 

8) Sponsorer 

 Arild tar kontakt med Per Amund (Fosen Tools) for å få tilsendt logoer. 



 Styret er ganske godt fornøyd med sponsorinntektene. 

9) Dugnad 

 Årets første dugnad planlegges lørdag 20. april kl 12:00. 

 Dugnaden kommer til å starte med et lite medlemsmøte om dugnad, adopsjon og 

turneringsleder. 

 Hovedfokus er drivingrange 

 Satser på finvær og litt grilling. 

10) Annet 

 30 sett med kursmateriell til VTG er bestilt, status ukjent. Jon Sverre sjekker opp hvor det er. 

 Uvisst om det blir kafè på Austrått.  

 Austråttlunden landskapsvernområde skal diskuteres på et møte med berørte parter og 

fylkeskommunen 16. april. Eirik stiller. 

11) Neste møte 

 Neste møte lørdag 20. april kl 11:00, i forkant av medlemsmøte. 

 Sted for møte er golfbanen. 

 

 

Arild Myrvold 

Sekretær 

 


