
 

 

STYREMØTE nr. 4/2021  

Tirsdag 27.07.2021 KL 18:00 

Til stede: Bente, Helene, Sigrid, Hilde, Egil og Arild 

 

Saksliste:  

1. Godkjenning referat fra styremøte 21. 06.21. 

2. Økonomi: resultat/balanserapport og kundefordringer(medlemsfordringer) pr 310621 

Oppdaterte antall medlemmer 

− Antall medlemmer: 146. 

− Liste med medlemmer sjekkes mot Golfbox. 

3. Årshjul 

− Finne tidligere brukte Årshjul og oppdatere evt. skrive ut slik at alle kan følge med. (Oppdatert og 

lagt under 2021 i Dropbox. Arild) 

4. Sponsorarbeid/ medlemspleie 

− Eksisterende avtaler må gjennomgås på sen høst. 

− Sette opp regelkurs og opplæring i starttidsbestilling i golfbox med Ton i september. Bente 

− Forslag om leie av Pro fra Kolnes. Sende ut melding til ungdom med spørsmål om de ønsker pro 

time i uke 32, eks. 1 time med antall 5 og flere puljer. Påmeldingsavgift settes til 100 kr. Pro tar 

500 kr per time. Helene  

− Kontakte Golfbox og spørre hvorfor eksterne spillere fortsatt ikke får legge inn starttider. Arild 

− Golfjentene, klubben er registrert og vi har fått tildelt midler fra Sparebanken Vest: Ildsjelfondet 

(20000 kr). 

− Klubben har mottatt sponsing av Terje Olsen, utemøbler til klubbhuset. 

− Klubben har mottatt sponsing av Sauda Kommune, møbler inne på klubbhuset. 

5. Baneinformasjon fra Sigrid: 

− Banen er i generelt god stand. 

− Problemer med greener jobbes med. Det er avtalt gratis leie av maskin fra Sveio for å skjære og så 

frø på ny. 

− Gjødsling skal gjøres om 2 uker. 

− Gjerde på lenser montert, og det er veldig god tilbakemelding på dette. 

− Sikkerhetsnett sendt fra Kina. Midlertidig løsning blir å montere wire/fester og henge opp not. 

− Ny dugnad settes til mandag 09.08. Legge jord i bunker på hull 4 og rydding ved utslag hull 4. 

6. Diverse 

− Forslag om å søke midler til: 

o Beplanting hull 1, Sparebanken Vest: Ildsjelfondet. 

o Roboter for klipping. 

o Simulator (her må det finnes plassering først). 

o Påbygg klubbhuset, sender til Gjensidigestiftelsen, frist 15 september. Arild 

− Forslag fra Helene om å tilby parkering for bobil med leie av strøm, booking i Golfbox. Hente inn 

pris for montering av stikk. Det må også undersøkes med kommunen hvordan det kan løses  

siden de er eier av parkeringsplass. 

− Det er opprettet to arbeidsgrupper i klubben. Den ene gruppen skal se på muligheter for utviding 

av banen til 18 hull og den andre skal se på priser og hva vi skal gjøre med gamle medlemslån for 

2022. 

Foreløpig plan for de neste styremøtene: 31.08, 20.09, 25.10 og 07.12. 

Ref. Arild 


