
 

 

 

 

Referat styremøte nr 5/2013  
 
Tid/sted: Onsdag 12. juni 2013 kl 1800-1930 på Austrått. 

Tilstede: Jon Sverre Veel, Astrid Røstad, Eirik Lundemo, Lill Leth-Olsen, Stian Ugelstad og 

Arild Myrvold 

Ikke til stede: 
 
1) Styremøte 4/2013 

 Gjennomført i forkant av medlemsmøte og dugnad 20. april 2013. Kun koordinerende møte 

før klippesesong, intet referat ført. 

2) Samarbeid med Opphaug skole 

 Samarbeidet er i gang og lærere har fått VTG kurs 

 Lærerne og skolen står selv for all gjennomføring. 

 To aktivitetsdager er gjennomført med godt resultat.  

3) Aktivitetskomiteen 

 Årets første turnering gjennomført med godt oppmøte. 

 Fortsatt bra arbeid av Gudmund og Solfrid med VTG. Nytt kurs starter i morgen 13. juni. 

4) Forespørsel fra Ørland kommune 

 Ørland kommune, teknisk etat, har forespurt om å få hjelp til å arrangere aktiviteter på 

drivingrange i forbindelse med sommerfest 21. juni 2013.  

 Lill tar kontakt med Johan Uthus om han kan stå for det. Astrid er reserve. 

 Kontakt ved kommunen er Runar Steen, 977 14 331. 

5) Anleggskomiteen 

 Anleggsarbeidet går godt, men det begynner å slite på de faste klipperne og arbeiderne i 

klubben, se egen sak under.  

 Det er behov for dressing av greenene før sommeren og det vil bli innkalt til dugnad for 

medlemmene. Eirik har saken. 

6) Klipping og vedlikehold 

 Arbeidsmengden er på grensen av hva klippe- og dugnadsgjengen kan tåle og vil gjøre. 

 Kortsiktige grep for klipping er å sette det bort til Robert Vik og Kristina Stabell.  

 Mulighet for en til etter 20. juli. 

 Ansvaret er løst ved hjelp av forsikring for tilfeldig innleid arbeidskraft. 

 Utdanningssystem er på plass. 

 Det er viktig at klubben finner en løsning med tiltaksnummer på utgående faktura. Dette løses 

muligens gjennom tiltaksnummer til gårdsbruk og ungdomsbedrift.  

7) Økonomi 

 Klubben har ca 240 000,- på konto.  

 Klubben har 113 200,- utestående i medlemsavgifter, men regner med at det meste kommer 

inn nå på neste purring. 79 000,- av dette er på kategori 1, hovedmedlem. 

 Omtrent 30 purringer sendt ut. 

 Det er 16 medlemmer som ikke har betalt siden i fjor, og disse settes med 

betalingsanmerkning i golfbox.  



 Forslag om å endre prisliste slik at kategori 6 også er unntatt dugnadsavgift. Arild legger inn 

som forslag til årsmøte.  

 Styret ser på mulighetene for å endre strømavtale. Vi betaler over 400,- i måneden selv når det 

ikke brukes strøm.  

 Bra inntjening på ballautomaten, 1000-1500 kr/måned. 

  

8) Sponsorer 

 To nye sponsorer, Sverre Pettersen AS og Bjugin Bed & Breakfast.  

 Har fått inn 42 000,- fra sponsorene, utestående 47 000,-. Mesteparten er under behandling og 

underveis. 

 Astrid undersøker med Byggmakker, Eurosko og Hovdes om de ønsker å fornye 

sponsoravtalen. Eirik undersøker med Fosen Rådgivning. 

9) Bedriftsmedlemskap 

 Styret ser på muligheten for å tilby bedriftsmedlemskap. Hensikten er å gi et tilbud til bedrifter 

og ansatte som oppholder seg her midlertidig, særlig i forbindelse med byggeprosjekter 

fremover.   

 Det er allerede inngått en midlertidig avtale med Reinertsen. 

 Det er selvsagt en forutsetning at de som nytter seg av dette har kurs.  

10) Torsdagsgolf – golf på torsdag 

 Det er et sterkt ønske om å innføre torsdagsgolfen igjen.  

 Hovedproblemet er at de som har vært aktuelle som ledere/instruktører har vært opptatt med 

klipping og annet arbeid. Vi håper å få frigjort disse nå som vi leier inn klippehjelp. 

 I første omgang foreslår styret å invitere medlemmene til felles trening på drivingrangen på 

torsdager kl 1800. Dette blir da drevet av medlemmene selv og ikke klubben. Klubben ønsker 

å involvere seg sterkere når instruktørene har overskudd.  

11) Annet 

 Jon Sverre har kommet over et restlager av Voit golfutstyr som skal selges som konkursbo. 

Det dreier seg om en 30-40 sett og en del enkeltkøller. Styret er enig i at det er fornuftig å gå 

til innkjøp av dette dersom prisen blir gunstig nok. Dette vil være et godt tilbud til 

medlemmene, særlig nye medlemmer som har behov for utstyr. Jon Sverre følger opp saken.  

 Styret ser på muligheten for å ha en «butikkansvarlig». Dette vil være et medlem som ordner 

med salg av utstyr og effekter. Disse kan f eks stå framme i klubblokalet for å få bedre 

profilering. Det ses på muligheten for å legge salgsvarer ut på hjemmesiden også. 

 Oppfordring til å gi grasrotandelen til Norsk Tipping til klubben legges ut på hjemmesidene. 

12) Neste møte 

 Neste møte onsdag 21. august 2013 kl 18:00  

 Sted for møte er Austrått. 

 

 

Arild Myrvold 

Sekretær 

 


