
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 2/20 
 

 

Tid  Mandag 06.04.20   18:000 – 19:15 

Sted  Skype 

 

Tilstede  Hans Ole Ziegler   leder 

   Thora Tellefsen Walle  nestleder 

   Harald Børresen   styremedlem 

   Einar Ager-Wick   styremedlem 

   Ingunn Molund Vågen  varamedlem 

   Øyvind Vågsnes   varamedlem 

   Søren Robert Sørensen  banemester 

   Asbjørn Sauesund   daglig leder  

 

Ikke tilstede  Torill Pjaaka    styremedlem 

 

Styremøtet var opprinnelig berammet til å bli avholdt på daglig leders kontor, 

 men på grunn av corona-tiltak ble møtet avhold på Skype. 

 

   15/20 Referat fra styremøte 1/20  

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

   16/20 Brev / rapporter / referater 

  Ingen saker 

 

   17/20 Medlemsutvikling 

  Golfklubben har per 31.3. 821 medlemmer. Så langt i år har det vært 123  

  utmeldinger og 9 innmeldinger. Netto 114 utmeldinger (mot -97 på samme 

  tidspunkt i fjor)  

 

  Det kom frem spørsmål om det kunne gjøres noe med kontingenter for  

  yngre medlemmer allerede i år på bakgrunn av signal som kom frem årsmøtet. 

  Styrets leder vil diskutere mulighetene for å fremlegge dette som sak på neste 

  styremøte med daglig leder. 

 

  Det ble diskutert tiltak både for å øke rekruttering og dempe frafall. På  

  spørsmål om hvorfor medlemmer melder seg ut viste daglig leder til at det har 



  blitt foretatt undersøkelser på dette i 2017, og at det da fremkom at det i stor 

  grad var tidsbruk og hvor mye en faktisk fikk spilt (kost/nytte) som var de 

  viktigste årsakene. Det ble oppfordret til at det ble gjennomført en ny  

  undersøkelse. Dette utføres av daglig leder innen neste styremøte.  

      

 

  18/20  Økonomirapport 

  Det ble ikke fremlagt økonomirapport på styremøtet. Grunnen til at dette ikke 

  ble ferdigstilt er at møtet ble avholdt første mandag i måneden som i år var i 

  påsken (regnskapsfører fører regnskap på mandager, men var denne gangen på 

  påskeferie).  

   

  Regnskapsrapport oversendes styret når det foreligger, og det vil da være 

  mulighet for å få gjennomgått tallene. 

 

  

 

  19/20  Klubbens organisasjon 2020 

 

  Årsmøtet fattet flg. vedtak: 

  

  For 2020 organiseres klubben i flg. faste utvalg: 

  - Idretts- og baneutvalg 

  - Miljø- og medlemsutvalg 

  - Turneringsutvalg 

 

 

  Enstemmig vedtak: Utvalgslederne bes kontakte respektive utvalgsmedlemmer 

  som går ut / eventuelt finne erstattere. Resultatet meddeles daglig leder innen 

  15.mai. Utvalgene bes videre om å avholde konstituerende sesongmøter innen 

  utgangen av mai. Utvalgsledere inviteres til å delta på neste styremøte, tirsdag 

  2. juni. 

 

  20/20  Covid 19. Utfordringer og tiltak 

Daglig leder orienterte om tiltak som er gjort. Daglig leder og styrets leder har 

 hatt løpende kontakt, og har valgt å være lojale mot anbefalinger gitt fra 

 Golfforbundet. 

 

Det ble spesielt diskutert mulighetene for åpning av driving range. Forbundet 

 har ikke noen klare råd når det gjelder dette. Forslaget fra daglig leder og 

 styrets leder var å åpne med følgende begrensninger: 

 

• Kun utslag fra annenhver matte. 

• Kun kontaktløs betaling. 

• Ellers rådene som gis fra myndigheter/FHI når det gjelder avstand etc. 

 

  Det eneste usikkerhetsmomentet var hvordan vi skulle løse utfordringen med at 

  kurver benyttes av flere. Her kom styremedlem Harald Børresen med et godt 

  forslag om å ha et såpebad for brukte kurver.  

 



  Enstemmig vedtak: Driving range åpnes dersom forbund eller annen relevant 

  myndighet kan bekrefte at vår løsning er akseptabel. 

 

Daglig leder har nå kontaktet Golfforbundet som ikke vil gi konkrete råd mht 

 driving range og våre tiltak. De hadde heller ikke noe mot at driving range 

 åpnes om tilstrekkelige tiltak er på plass. Deretter ble kommuneoverlege i 

 Tvedestrand kontaktet, og han bekreftet at maskinvask av baller og vannbad 

 med såpe for brukte kurver er gode smitteverntiltak. Dermed åpnes driving 

 range med disse tiltakene. 

 

21/20  Eventuelt 

   

  Ingen saker 

 

 

Nes Verk, 07. april 2020 

 

 

Asbjørn Sauesund (ref.) 


