
 

 

Protokoll – Styremøte 02/2022-2023 

I Klubbhuset 26.April, kl. 17:00 – 19:00 

Til stede: Lasse Buvarp (LB), Svein Tange Jensen (STJ) Øyvind 

Larsen (ØL), Espen Olsen (EO), Anne Marie Schumann (AMS), 

Elisabeth Aas-Lyngby (EAL), Johan Winge (JW)   

 

Referent: Glenn Rune Ugland 

Forfall: Ingen 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

 Agenda  

• Oppdatering fra klubbsekretær 

 

• Drift 

• Økonomi  

• Rutiner 

 

• Oppdatering fra Greenkeeper 

• Oppdatering Bane 

• Generell status Handlingsplan  

• Forhold styret bør vurdere å avslutte 

 

• Status fra Komiteer og Utvalg  

 

• Premium medlemskap 

• Innhold 

 

 

• Viktige aktiviteter den neste perioden 

• Turneringer 

• Prosjekter – Klubbhus/Driving 

range/Treningsområde  

Alle  



 

 

• Bygnings og område ansvarlig klubbhuset 

• Eventuelt  

• Årsmøte Idrettsrådet tirsdag 10.mai. Hvem 

stiller?  

• Årshjulet: Elementer styret og sekretær må 

være oppmerksomme på.  

09/2022 Oppdatering fra klubbsekretær 
 

• Drift og Baneåpning 

Det har vært litt trøblete med driften fra 

klubbhuset når ikke alt er blitt ferdiggjort med 

oppussing av klubbhuset, men virker som 

medlemmene har forståelse for dette.  

• Økonomi  

Klubben har utestående ca 500 000,- + i 

medlemskapsavgifter. Mye av dette er 

månedsbetalere som har misset på avtalegiro. 

Glenn purrer inn i løpet av sommeren.  

 

Ellers har klubben en sunn start på året økonomisk, 

og resultatet pr utgangen av mars er over 

budsjettert.  Viktig at fortsetter vår gode 

kostnadskontroll. 

• Glenn får i oppgave å lage gode rutiner for ansatte 

i klubbhuset, dette gjelder alt fra å heise flagget 

om morgenen til vasking av klubbhuset. Disse skal 

være klare innen utgangen av mai. 

• NM 2023 

• Etterspurt status fra forbundet. De vil avklare 

hvem som får NM 2023 på neste styremøte (8/6).   

 
 

GRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRU/LB 
 
 
 
 
 
 
 
GRU 

 
 
 
 
 
 

10/2022 Oppdatering fra Greenkeeper 

 

• Oppdatering Bane  

• Banen er i meget god stand så tidlig på året og det 

ligger til rette for en god sesong. Fokus på 

KM  
 
 
 
 
 
 



 

 

drenering hull 2, klippelinjer. Det utarbeides 

ukentlige planer for vedlikehold og utbedringer. 

• Arbeidet blir utført ihht handlingsplanen. 

• Økte priser på gjødsel etc kan gi oss  et overforbruk 

mot budsjett i løpet av året. 

• De neste ukene vil fokuset være mot Srixon Tour. 

• Informasjonsmøte med Rangegjengen er avholdt 

hvor utbedringer ble diskutert 

 
 

11/2022 Status Utvalg og Komiteer  

 

• VTG - 2 vtg kurs for GGG avholdt, og ett fullbooket 

til 30 april. 2 planlagt i mai så langt. Kommer flere. 

En mer på laget for NU i år; Lars Erik Syse (han har 

ikke kommet igang ennå da det er tidlig i sesongen) 

• Dameutvalget – Første dametirsdag arrangeres på 

KGK 03.mai. Det arrangeres annenhver tirsdagsgolf 

hos klubbene KGK / BGK med et besøk innlagt hos 

Mandal GK.  

Womens Golfday 7.juni  

• Turneringsutvalget – Turneringsleder sliter med å 

finne medlemmer til utvalget som kan ta ansvar for 

klubbturneringer. Styreleder tar en prat med TD 

for å se på løsninger.  

• Seniorutvalget – Fortsatt ingen formell leder i 

utvalget – Roy og Ottar tar på seg ansvaret for å 

arrangere senior torsdagene gjennom sesongen.  

• Juniorutvalget – Treningene er godt i gang, ca 10 

juniorer på de åpne treningene hver uke. Er satt 

opp strukturerte treningsavgifter for de juniorer på 

alle nivåer.  

• Media & Kommunikasjon – Det har vært for lite 

publiseringer om det sportslige, men det kommer 

så fort turneringer kommer på løpende bånd. Ellers 

prøver utvalget å få en bedre struktur i 

publiseringene på sosiale medier.  

Utvalget trenger medlemmer.  

ALLE  



 

 

12/2022 Premium medlemskap 2022  

 

• Klager på innholdet  

Klubben har fått klager fra noen premium 

medlemmer om at årskortet på driving rangen er 

fjernet i medlemskapet – og det er heller ikke gitt 

ut noe informasjon før etter 31.12.  

Klubben ser at dette er feil, og vil tilby alle 

premium medlemmer årskort på driving rangen, og 

ikke 100 klipp.  Årskortet er privat og gjelder kun 

premiummedlemmet. 

ALLE  

13/2022  Viktige aktiviteter de neste ukene 

 

• Turneringer 

Klubbmesterskap Matchplay 02.mai 

Srixon Tour 7-8mai  

NSG Sissener Classic 22.mai 

Golf Nordic Open 29.mai 

VÅR DAG / Frivillighetens dag 7.juni  

• Prosjekter  

Klubbhus ferdig i slutten av mai. Allerede har det 

kommet mange positive tilbakemeldinger på 

arbeidet og vi gleder oss til å kunne ta det I full 

bruk.   

 

Treningsområde:  

Plan for prosjekt “Treningsfelt” er innen utgangen 

av mai utarbeidet. Planen er å avholde et møte 

med kommunen for å avklare mulige stønader og 

deretter kalle inn til ekstra 

årsmøte for å få godkjennelse til å starte 

prosjektet. 

ALLE  

14/2022 Bygnings- og område ansvar klubbhus 

 

• Glenn Ugland blir ansvarlig for klubbhuset HMS og 

lager instrukser for renhold og orden til 

kioskarbeiderne 

 
GRU 
 

 



 

 

15/2022 Eventuelt  

• Idrettsrådet årsmøte 10.mai 

Klubben mottar 3000,- for oppmøte på årsmøte 

Klubben sørger for å stille med minimum 1 

kandidat.  

• Årshjulet – punkter styret og sekretær må være 

obs på.  

Alle styrets medlemmer bes gå gjennom årshjulet 

på microsoft teams.  

  

 

Neste styremøte vil være på klubbhuset 14.Juni 17:00 – 19:00 

Protokollen som publiseres på klubbens hjemmesider er usignert (men godkjent av 

deltakerne). Dette for å kunne publisere protokollen raskt. Protokollen signeres normalt på 

neste styremøte og den signerte originalen arkiveres. 

 

 

Lasse Buvarp      Svein Tange Jensen      Øyvind Larsen  

 

Espen Olsen               Anne Marie Schumann 


