
Referat infomøte om status i Stiklestad GK. 

Tid: Tirsdag 26.09.17, kl. 19.00 

Sted: Klubbhuset 

Oddbjørn gjennomgår dagens agenda og åpner for spørsmål/ diskusjon etterpå. 

1. Status for SGK; bane- og ansatte- situasjon 

Banen i god stand. Honnør til banemannskapet. Banen prioriteres høyt og vi vil fortsette å forbedre 

den. Bjørn Sverre, Daniel og 2- 3 personer fra kriminalomsorgen gjør jobben. 

Daglig leder fortsatt sykemeldt. 

2. Regnskap og likviditet 

Oddbjørn refererer hovedtall i Stiklestad GK (se vedlegg). 

3. Proshop og servering. Oddbjørn informerer. 

4. Turneringer 

Viktig å arrangere turneringer. Gir god inntekt til klubben. 

5. Sponsorer 

Må følges opp. Ideer fra sponsor: drikkefontene, logoballer til rangen og matter på hull 2 og 

drivingrangen. 

6. Nytt innkrevingssystem i Golfbox ved Norkreditt 

God avtale som avlaster klubben i f.h.t. innkreving av medlemskontingent. 

7. Simulator og putteareal inne 

Simulator blir plassert i klubbhuset på samme plass som i fjor. Putteareal i proshopen. 

8. Andre prosjekter, parkeringsplass, studio/ drivingrange og treningsområde 

Disse prosjektene står på vent. Skisser er laget, men vi trenger midler til gjennomføringen. 

9. Dugnadsbasert drift 01.11.2017- 28.02.2018 

Klubbmedlemmer ansvar for simulator. 

10. Organisering 

Viser til årsmøtets organisasjonskart (se vedlegg). 

 

Det åpnes for kommentarer og spørsmål fra salen punktvis. 

1.Vannprosjekt ståsted? 

Prosjektet er ikke prioritert fra kommunens side, men klubben får gratis vann fra vannverket. 

2. Regnskap og likviditet 

Hvilket resultat regner styret med å presentere på årsmøtet? 

140 000 på bok i beste fall, avh av fordringer. Resultatet kan være noe svakere enn i fjor. God 

kontroll, men medlemmene må bidra resten av sesongen ved å delta på turneringer og å bruke 

proshopen. Klubben vil motta en momsrefusjon fra NIF, men vet ikke summen før ved årsskiftet. 

3. Proshop og servering 

Er det ting vi holder på med som ikke er hensiktsmessig for økonomien? 

Oddbjørn peker på proshopen. Forbedring av servering blir nevnt. Det kan være automater å handle 

fra, evt dugnad på å smøre matpakker, baguetter og toast. God fortjeneste på det vi lager selv. 



Max er en trivselsfaktor i klubben. Vi må se på hvordan vi kan beholde han. Det må være økonomisk 

forsvarlig. 

4. Turneringer 

Lite deltagelse på turneringer i år. Forslag om spørreundersøkelse i forhold til hva som er årsaken til 

mindre deltagelse på turneringer. Hva kan vi gjøre for å få med flere? 

5. Sponsorer. 

Vi må arbeide videre med å finne nye sponsorer og i tillegg følge opp de vi har. 

6. Nytt innkrevingssystem 

Det enkelte medlem har selv ansvar for å betale medlemskap til rett tid. 

7. Simulator og putteareal 

Fin aktivitet gjennom vinteren. 

8. Andre prosjekter 

Korthullsbane er et stort, kostbart prosjekt. Ønske om å forbedre treningsområde for pitch og chip. 

9. Dugnadsdrift 

Alle har ansvar for å bidra 

10. Organisering 

(se vedlegg) 

Forslag fra salen om å ha ledere for de ulike aktivitetsutvalgene i styret. Dame, herre, senior, junior, 

elite. Møtet oppfordrer styret til å forberede et forslag til utvikling/ forbedring av 

organisasjonsmodellen før neste årsmøte. Det kan evt være et ekstraordinært årsmøte i forkant. 

11. Annet 

Det viktigste for klubben er å øke medlemsmassen. Alle medlemmer har ansvar for å få med flere. 

Stor økning på deltagere i barnegolfen- 27 barn var med på avslutningsturneringa. 

 

 

For styret 

 

Bente Feragen 27.09.17 

 

 


