Styremøte NORDVEGEN GOLFKLUBB 04.05.2021

Til stedet:
Arve Osnes, Erling Matland, Magne Espeland, Gunnvor Thulin,
Marianne Lippestad, Kjell Daniel Lervik, Gavin Hinds, Tor Vorraa
Ikke til stede: Jan Eide
Kontrollkomiteen ved Jonny Iversen og Arild Viddal var til stede og gikk igjennom
kontrollkomiteens oppgaver. De ønsker og få tilsendt regnskapstall annen hver mnd og
referat fra alle styremøter. Kontrollkomiteens kontaktperson i styre ble satt til å være Magne
Espeland.
08/21 Godkjenne referat styremøte 06.04.21
Referat ble godkjent og signert av alle styremedlemmer som var til stedet.
09/21 Regnskap
Magne gikk igjennom status på regnskapet. Alt ser fint ut og klubben har til nå positiv
økonomi.
10/21 Stimuleringsmidler norsk idrett, orientering
Dette er 13,44% av momskompensasjonene fra 2020
11/21 Hjemmeside status
Kjell Daniel har vært i kontakt med Appex v/Thor Fremmersvik som ønsker og hjelpe med å
lage ny side, men må komme tilbake til når han har tid. Vi velger og vente og håper han snart
får tid.
12/21 Strandrydding status
Vi har fått bevilget 20 000,- fra kommunen mot at vi rydder fra Kvednavika til Osneshavn for
søppel. Dette er blitt noe utsatt pga Covid 19 situasjonen på Haugalandet, men har nå fått
klarsignal. Arve sender mail til kommunen og ber de levere søppelsekker og engangshansker
til klubbhuset. Vi tenker å inviter til dugnad tirsdag 18/5 og torsdag 20/5 kl 10-14 og 17-20.
13/21 Juniortrening, oppstart
Kjell Daniel har planene klar, men trenger litt hjelp. Han har snakket med Fossum og Døsen
og håper å få de med på laget. Utstyret er på plass og han lager et opplegg som han sender
til Arve på mail. Det ble snakket litt rund hvordan få flere unge til å begynne med golf. Vi
ønsker å få til et fristende golfmiljø.

14/21 Intrenasjonal Pairs, noe for oss?
Gøy å arrangere, men lite igjen økonomisk. Arve ringer og hører nærmer om dette og avgjør
etter dette om det er noe for oss. Blir evnt arrangert 18.juli.
15/21 Nordvegen Medal, status
Tor har fått inn 6 runder i turneringskalenderen hvor siste runde blir spilt i slutten av
septemper. En runde er spilt i 2 kategorier, opp til 11,4 og over 11,5 med brutto og netto i
begge klasser. Det blir premiert med en premie på netto og 2-3 premier på brutto alt etter
hvor mange deltagere. Det er kommet inn flere gode tilbakemeldinger på denne
turneringen. Neste runde er 15/5.
16/21 NM 2.div lag. Sandnes golfklubb
Har vi lag? Det kom inn forslag om å plukke ut/ha kvallifisering fra Nordvegen Medal og West
Coast. Styret setter opp et budsjett med et tak på 25 000,- 1. lag får sponset hele
turneringen, og et evnt 2. lag får dekket turneringsavgiften. Det vil bli satt krav om
medlemskap og engasjement i klubben for å være med. Marianne og Gunnvor sjekker om
det er interesse bland damene om å evnt stille med damelag.
17/21 Eventuelt
Event 1
Narvesen tour, Gavin trenger hjelp. Ønsker at 6-7 stk kan være med og fikse med mat og
fordkjellig. Avholdes søndag 6/6 på Nordvegen (Lørdagen i Sveio) For barn i alder 6-19 år.
Stor mulighet til å selge inn sporten, klubben og banen.
Event 2
Søppel på golfbanen. Hva kan vi gjøre for å holde golfbanen fri for søppel. Spesielt problem
med pegger på tee, sneiper og snusposer. Tor vil informere alle turneringsdeltagere før hver
turnering om å plukke opp peggen etter seg. Vi må alle ta ansvar for eget søppel og
oppfordre alle som bruker golfbanen til å gjøre det samme.
Event 3
Vipps Handlekurv. Magne sjekker om dette er bedre løsning enn dagens QR kode,
Event 4
Kommer det øvingsgrop for chipping? Gavin har det ikke i sine planer, men skal se på det.
Event 5
Juks på turneringer. Hva er konsekvensen?
Det ble konkludert med at juks skal rapporteres til turneringsleder og vil føre til disk.
Haugesund 4/5-21 v/Marianne Lippestad

