
 

 

 

STYREMØTE nr. 1/2022  

Søndag 23.01.2022 KL 17:00 

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

Forfall: Arild 

 

Saksliste:  

1. Godkjenning referat fra styremøte 20. 09.21  

• Referatet gjennomgås og godkjennes på neste styremøte. 

2. Økonomi: Resultat for 2021 og Budsjett for 2022. 

• Regnskapet for 2021 viser et underskudd på 153.838,-. Underskuddet skyldes investering i 

greenklipper i 2020 og kostnader til sikring på hull 1. Resultatet er bedre enn budsjettert. 

• Gode inntekter i 2021. Økning på greenfee, range og kontingenter. 

• Forslag til budsjett for 2022 ble gjennomgått uten endringer. 

3. Banen: 

• Klubben har fått et tilbud fra greenkeeper på Bærheim GK om å lage en gjødslingsplan for 

greener og fairway. Klubben aksepterer tilbudet og Sigrid ordner med bestilling.  

• Det ble arrangert dugnad på banen 22. januar. I alt 11 mann stilte opp og rydda skog. 

• Sigrid tar ansvar for å bestille inn gjødsel til banen for neste sesong. 

4. Planlegging av årsmøte: 

• Årsmøte blir 21. februar kl. 18.00 på klubbhuset. På grunn av Corona så må vi ha påmelding. 

• Bente gikk gjennom Kontrollutvalget sine merknader for 2020 

• Lovnorm – Behandlet i styre og lagt ut på hjemmesiden 

• Åpenhet – Styrereferat og årsmøtereferat tilgjengelig i klubbhuset 

• Greenklipper – ok 

• Underslagsforsikring – ok 

• Bankkonto disponeres av minst to personer – Kun en i dag 

• Organisasjonsplan – Tilgjengelig på hjemmeside  

• Før årsmøte så må disse oppgavene gjøres:  

• Innkalling i Golfbox, på web og i Ryfylke – Arild 

• Møteleder/dirigent – Nils Petter 

• Skrive forslag til Årsberetning – Egil 

• Forberede sak om nye kontigenter – Egil 

• Kontakte kontrollkomiteen for revisjon av regnskap ++ - Egil 



 

 

• Valg – Valgkomiteen er i gang. - Svein 

• Årsmøte papirer tilgjengelig i klubbhuset - Egil 

• Forberede medlemsmøte etter årsmøte - ? 

• Info fra Turneringskomiteen - Ton 

• Vi planlegger et styremøte kl 17.00 – før årsmøtet. 

5. Diverse: 

• Styret har fått innspill om å lage putting green ved utslaget til hull 1.  

Styret er positive til innspillet, men det må sees i sammenheng med andre prosjekter som er 

planlagt. 

 

I dag er det flere prosjekter som er aktuelle å gjennomføre. Blant annet: 

 

• Ferdigstille sikring av hull 1 + og området rundt 

• Nye utslagssteder slik at banen blir en 18-hulls bane. 

• Robotklippere 

• Tilbygg til klubbhuset – oppbevaring av golfbagger 

• Golfsimulator 

• Putte green på hull 1 

• Tilrettelegge for bobiler på parkeringsplassen 

 

I 2022 vil styret prioritere å gjøre ferdig sikringen av hull 1 og området rundt. 
 
Styret ønsker innspill fra medlemmene om hvilke av de andre prosjektene som skal 
prioriteres. Dette vil vi ta opp på medlemsmøte etter årsmøtet og eventuelt spør 
medlemmene ved bruk av Questback eller lignende verktøy. 
 

• Styret diskuterte hvordan vi kan engasjere ungdommen som er medlem i klubben på en bedre 

måte. Forslag: Prøve å få en ungdom inn i styret. Questback til ungdommene for å få innspill til 

ting de er opptatt av i forbindelse med golfklubben. 

 

• Ton har sagt seg villig til å ta en gjennomgang av regler og innlegging i Golfbox tidlig i sesongen. 

Foreløpig plan for neste styremøte: 21.2.2022 – kl 17.00 

Hvis det er behov for å behandle innkommende forslag så må vi ha et styremøte mellom 7. februar og 21. 

februar. 

 

Ref. Helene/Egil 


