Medlemsmøte NORDVEGEN GOLFKLUBB 5/10-21
Arve ønsker velkommen og presenterer styre og komiteer.
Informasjon om at det nå vil bli arrangert golfturer igjen.
Golf og drøs har vært populært. Møt gjerne for drøs uten golf om været er dårlig. Enighet om
at kl 10 er fint, ser utover vinteren om den skal flyttes til kl11.
Bare drøs starter kl 12:30 for de som ønsker det.
3-kølleturnering 23/10 blir netto i stedet for brutto. Fest etterpå med koldtbord.
Gavin orienterer:
Status medlemsmasse:
127000 medlemmer på landsbasis.
393 medlemmer i Nordvegen.
16170 runder spilt pr 5/10 på banen i år.
Snitt alder på medlemmer pr 5/10 er 46,2 år
Snitt handicap pr 5/10 er 29,9
Vi må jobbe med å få rekruttere flere damer til klubben.
Ser en fin økning av yngre spillere. Narvesen Tour var en suksess med over 80 barn påmeldt.
Nye medlemmer må integreres bedre i klubben.
Banen:
Vinteren var hard mot banen. Våren var tør og greenene ble veldig ødelagte. Det ble en
dyrbar lærepenge. Har brukt hele sommeren på å få de fine igjen. Greenene blir plugget etter
3-kølle turneringen. Greenene vil bli stengt når det er frost.
Ungdommer har gjort hærverk med golfbiler på kveldstid. Jobber med en ordning med en
app som vil forhindre bruk av bilene til slikt.
Vannet på hull 11 er sådd igjen. Det er sprøytet for å få mindre tusenfryd.
En stor dugnadsgjeng har gjort en kjempe jobb med felling og rydding av trær og kratt.
Det kommer Trackman i innendørshallen. Bygningen må isoleres. Byggherre står for
materialene, men jobben må gjøres på dugnad av medlemmer. Trackman er et stort stepp
opp fra simulatoren som stod der i fjor. Vi vil ha en utlodning der inntektene vil gå til bidrag
til Trackman. Pris på bruk vil være 200,- pr time for medlemmer og 300,- for ikke
medlemmer. En kan spille opp til 4 personer pr time.
Spørsmål:
Er det planer om range/parkering? Gavin: ikke pr dags dato. Det foregår en diskusjon ang
parkering, men ingen løsning.
Blir det nye vinterutslag? Gavin: Må sjekke med dugnadsgjengen om det lar seg gjøre.
Det ble ytret ønske om nye matter på «Rangen».
Gavin oppfordrer alle til å bruke proshoppen.
Michael Georgsen gikk igjennom regler om dropping.
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