
 

 

 

STYREMØTE nr. 6/2021  

Mandag 20.09.2021 KL 18:00 

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

Forfall: Helene 

 

Saksliste:  

1. Godkjenning referat fra styremøte 27. 07.21 godkjent, styremøte 31.08.21 godkjent med 

kommentarer: 

• Prøve å finne ekstra person som kan holde kurser og avlaste Erik, pågående sak. 

• Det vil bli satt opp ny sikring mot Bojesen, satt i bestillin med kostnad på 150´, dette 

inkluderer alt av grunnarbeid, stolper og nett. Arbeid håper styret å få utført før vinter, men 

kan ikke påbegynnes før 1 november. 

• Hilde tar opp sak om området rundt klubbhuset med Margrete. 

• Styret enig i at vi avventer innkjøp av robotklippere. 

• Alt arbeid i forbindelse med golfsimulator videreformidlet og skal håndteres videre av Inge 

Løyning. 

2. Økonomi: Generelt ok, ikke så mye nytt å melde om fra Egil. 

• Bra inntjening på både greenfee og driving range. 

• Ingen endringer i antall medlemmer. 

3. Rekruttering: 

• Ungdomsturnering Sveio, Helene oppdaterer med informasjon neste gang. 

• Golfjentene har hatt ett arrangement med veldig bra tilbakemeldinger, godt gjennomført. 

• Ungdomskolen har forespurt om mulighet for gratis golfballer til klasseutflukt, saken sjekkes 

nærmere med klassekontakt. For videre skolesamarbeid og sponsing ble styret enige om 

høre med Egge om deltagelse på evt. neste styremøte. 

4. Banen: 

• Generelt i veldig bra stand. 

• Diverse arbeid pågår med greener for utbedring. 

• Greener planlagt å dresses en gang til før vinteren. 

• Klipping reduseres etter Eramet Invitational, klippes 2 ganger i uken okotber. 

• Dugnad tenkt 4 oktober hvis behov, rydding hull 6 kan være et gjøremål. 

5. Diverse: 

• TV Haugaland starter sending av golfserie onsdag 22 september, styret sender ut info om 

sendetider på Facebook. 

• Søknad idrettsrådet og midler, frist sjekkes. 



 

 

• NIF klubbadmin, styret leser seg opp på denne modulen (Nils Petter Hauge kan denne godt 

og muligens hjelpe?). 

Foreløpig plan for de neste styremøtene: 25.10 og 07.12. 

Ref. Arild 


