
Referat fra styremøte 05.03.2014 

Sted: Mårveien 11, Bjugn 

Tilstede: Lill Leth olsen. Vegar Mollan, Eirik Lundemo, Arild Myrvold og Randi Braa 

 

Sak 1. Saker fra forrige møte. 

1.1 Marius blir ansatt som green-keeper fra 1 mai, og Eirik vil ta seg av alle formalitetene 

rundt ansettelsen. 

 

1.2 På forrige møte ble det foreslått å innføre studentrabatt. Det må behandles av et årsmøte 

og vil derfor ikke bli før tidligst neste år. 

 

1.3 Annonsen i menighetsbladet er sagt opp. 

 

Sak 2. Årsmøtet 

Stian Ulgestad stiller i styret som varamann, og Lars Oksvoll som revisor. For å få 

synkronisert årsmøtet og regnskapet vil neste årsmøte bli februar 2015. 

 

Sak 3. Banen 

3.1 Dugnad på Driving-rangen første lørdag etter møtet. Nettet må repareres. De fleste av 

ballene er allerede samlet inn. 

3.2 Automat. Vegar skal sjekke ut kostnader ved å reparere kortautomat på ballautomaten. 

Trolig rundt 5000 kr. 

3.3 Sprøyte er kjøpt inn, og den vil bli hentet. 

3.4. I følge Eirik er anleggsplanen klar. Eirik og Paul sitter i komiteen, mens de andre har sine 

definerte oppgaver selv om de ikke står oppført med navn. Det er ønskelig fra styret at det 

snart skal holdes et medlemsmøte der medlemmene bl.annet får informasjon fra 

anleggskomiteen. 

3.5 Mange trær er veltet rundt omkring ved banen, og det vil bli undersøkt hvilke rettigheter 

som foreligger med tanke på rydding. 

 

 

 



Sak 4. Sponsor 

Vi har fått ny hullsponsor på hull 3: Bjugin, som nå har to avtaler pga at innehaver driver to 

firma. Vegar har kontaktet alle sponsorer fra i fjor. Skogstad er ennå i tvil. Det gjenstår to 

hull: 4 og 6. 

Sak 5. Økonomi 

Arnold er på øvelse, men regninger går som planlagt. Han starter straks arbeidet med 

medlemsavgifter. Det bør bestilles et antall blanke bag-tagger til medlemmer som går kurs 

fordi at etterbestillinger av disse er kostbare. Medlemstaggene kan skrives på for hånd. 

 

Sak 6. Innsamling av mobiltelefoner 

Hvordan dette skal foregå er ennå ikke klart. 

 

Sak 7.  Turneringsplan 

7.1 Turneringsplanen fra i fjor er kopiert, men noen av datoene er flyttet fram for å ha mer tid 

å gå på hvis noen av turneringene må avlyses p.g.a vær- eller andre årsaker. De nye datoene 

må sjekkes opp i forhold til andre arrangementer som måtte angå klubben. 

7.2 Vi har ingen turneringsleder, og derfor må det fordeles blant medlemmene og settes opp 

en plan på hvem som tar hva, likeså med hvem som tar ansvar for premiering 

 

Sak 8. Eventuelt 

Det er nå uoversiktlig hvor div utstyr, som for eksempel flagg og baller blir kjøpt inn. Leder 

vil derfor formalisere dette ved å lage en liste. Styret ønsker også å organisere evt salg av 

utstyr denne sesongen, og gjerne på fastsatte dager. Igjen en sak for medlemmene med tanke 

på fordeling. 

 

Sak 9.  Neste møte 

Torsdag 3 april kl 19, samme sted. 

 

Sekretær 

Randi Braa 

 


