Styremøte Steinkjer golfklubb
Tid: 5.7.2021 kl. 19-21
Sted: Golfhuset
Tilstede: Liv, Even, Rune, Rune Willy, Ove og Wenche

Saksliste
1. Diskutere
Tillate trening på banen, eller som andre golfklubber gjør – si at det trenes på rangen og
spilles på banen?
Vedtak: Forslag til tekst på hjemmeside – Hull på banen kan brukes til trening, forutsatt at man
hensyntar ordinært spill og ikke forringer banekvaliteten.
2. Rangen
2.1 Nye matter
Vedtak: Driftansvarlig skal anskaffe 3 nye matter ganske snart, noen flere mot høsten, hvis
økonomien tillater det.
2.2 Betalingsautomat på rangeball automat
Vedtak: Driftsansvarlig tar ansvar for å utrede dette for sesongen 2022.
3. Baneforhold og planer – utslag og greener
Vedtak: Driftsansvarlig ser på utslag på hull 4 – rød Tee – muligheter for å få utslaget i vater.
4. Oppfølging av kursdeltakere
• Det er lagt planer for egen tunering for kursdeltakere i år.
• Alle medlemmer oppfordres til å invitere nye medlemmer til å være med på spill.
• Informasjon om kurs og turneringer vil bli lagt ut som arrangement på facebook.
5. Forslag til forbedring av info om out-of-bonds
• Røde pinner frem til start av out-of-bonds ved åker (utslag hull 2)
• Flytte hvit pinne ved vannet litt inn (utslag hull 6)
6. Minisponsor – planer om skilt
• Sponsorene kontaktes – skilt vil bli laget på dugnad våren 2022 og formål vil bli
tydeligjort
Innspill – ved avgjørelse av styret om større prosjekter som ikke inngår i ordinær drift, foreslås det at
styret nedsetter en prosjektgruppe som får ansvar for å iverksette og påse at prosjektet blir utført.
7. Golfhuset
Skriver på kontoret
Vedtak: Driftansvarlig tar ansvar for at dette er i orden før første turnering i august 2021.

8. Informasjon fra grupper som Damegolf, Turneringskomite, Seniorer etc.
Vedtak: Gruppeansvarlig i de ulike gruppene inviteres til neste styremøte, for å komme med litt
info.
9. Økonomi – budsjett (Liv informerer)
Informasjon om budsjett/regnskap utsettes til neste styremøte, og samtidig blir det tatt en
gjennomgang av medlemsutvikling.
Det ble derimot fremmet følgende forslag i forhold til punktet om økonomi:
• Forslag til stykkpris på arrangement for firma – fast pris
• Forslag til å dekke kost/losji/reise – trenerutdanning «veien til golf»
• Det er innvilget 15.000,- fra Sparebanken SMN1 – pengene foreslås brukt til utstyr som
skal brukes til nybegynner kurs
10. Eventuelt
* Driftansvarlig informerte om tiltak som ble utført i forhold til oljesøl opp mot green 4
* Utstyr begynner å bli slitt
* Forslag til flere kursdager for juniorer

Neste styremøte er berammet til 16. august 2021 kl. 19-21 – sted: Golfhuset

