REFERAT
ÅRSMØTE
Sandnes Discgolf klubb
Sted: Sandnes sykkelklubb/actionball
Dato: 12.02.2020
Deltakere: ca.20 medlemmer og styret
1.

Konstituering av årsmøte v/styreleder

2.

Valg av møteleder og referent
Jarle Levin Bærøy blir valgt til møteleder og Remi Kvalvik blir referent.

3.

Presentasjon av nye styremedlemmer
Magnus Moseng og Mathias Bergum har valgt å gå ut av styret etter flere år med godt arbeid. Nye medlemmer
som har meldt seg og ble godt tatt imot er: Caroline Egeland, Anders Løndalen Beckwith og Jan Magne
Østebø.

4.

Valg av to personer til å undertegne protokollen
Caroline Egeland og Jan Magne Østebø signerer.

5.

Budsjett og regnskap
Stor aktivitet på Grasroten – 30.000 kr. Team building og kurv sponsorer øker. Bra økonomi i klubben.

6.

Fremtidsplaner
Junior/amatørbane
Denne vil komme oppe med den nye Sandnes stadion. Usikker enda på når denne vil stå ferdig. Den må
designes av SDG men deretter vil Sandnes kommune ta seg av gressklippingen.
Internasjonal bane
SDG er i snakk med kommunen om å bygge en ny bane i Sandnes kommune. Det har blitt sett på litt
forskjellige områder, bla. Hommersåk og Melsheia. Ingenting er avgjort da enn venter på tilbakemelding fra
kommunen om hvilken plass som evnt enger seg best. Mer info kommer.
Oppgradering på banen
Hull 1,7-8,11 og 16
Hull 1 – Vi har fått godkjent til å bygge putte/oppvarmingsområdet rundt utkastet. Håper å komme i gang med
dette snarest. Mer info kommer på dugnad.
Hull 7 og 8 – her vil det komme trapp opp til hull 8 samt en liten platting
Hull 11 – kommunen skal inn å fikse hullet for oss. Det vil si at hullet vil bli stengt en stund frem til 2021. Mer
info ang stenging kommer.
Hull 16 - her vil tee bli forhøyet og med en liten bru slik at den ikke blir liggende under vann
Diverse/innspill
Ble pratet om å flytte utkast på hull 4. Her må det sjekkes med kommunen. Og evnt brukes til alternativt utkast
til turneringer.

7.

Dugnad/vedlikehold
Faste strukturerte dugnader. Det vil bli holdt 2-3 dugnader i året der vi samler flest mulig. Og skal være godt
tilrettelagt for alle. Det blir også satt inn grillings fra sosialkomiteen. Første dugnad blir 21 mars.
Faste rutiner ved vedlikehold:
Søppelplukking – vi anbefaler alle til å bidra med dette på banen.

8.

Profilering og rekruttering
Stipend for junior
Frisbeeskole – det er satt av stipend/budsjett for junior satsing
Familiedag
Det ble kommet frem til at det skal arrangeres familiedag og det ble laget en egen komite for dette. Komiteen
består av: Caroline Egeland, Merete Auestad, Henrik Østebø, Jan Tore Bakken og Lene Skålevik
Besøk skoler
Det ble pratet om dette kan være et alternativ for å promotere klubben og sporten. Ble ikke avtalt noe. Men
alle medlemmer er velkomne til å komme med innspill. Dette kan rettes til klubben via mail eller kontakt oss
på Facebook.
Flyers
Vi har flyers til å dele ut. Så hvis noen er interesserte så kan dere ta kontakt med styret.
Stand
Vi hadde stand på Riskadagene i fjor. Noe som var stor suksess med mange besøkende og greit salg for
Aceshop som også var med. Er dette noe vi skal fortsette med? Kom ikke frem til noe.

9.

Turneringer/cuper/ukesgolf
Vestkysttour – VKT
Arrangeres på Sandnes og Ølberg 5 – 6 september.
Følg Vestkysttouren på Facebook for påmelding og info.
Ladies Day
Dette blir arrangert 6 juni. Mer info kommer. Innspill til rettes til Trine V Haugen.
Sandnes Cup
Dette er en turnering som går over hele sesongen. Det vil bli avholdt 7 runder der de 4 beste rundene er
tellende. Der det vil bli en sammenlagt premie fra 1-3 plass i begge grupper. Gruppene blir like som i 2019.
Profesjonell og avansert/amatør
Det vil bli satt om noen regler som skal gjelde for alle på alle turneringer i regi SDG, slik at det blir enklere og
følge om du er erfaren eller nybegynner.
Tidspunkt og info kommer etter hvert.
Diverse/innspill. det kom opp hvorfor det har blitt endret underveis på dagene. Var lagt opp til en lørdag men
ble plutselig endret til en søndag.
Dette er ofte pga. dårlig værforhold. Og eller at TD ikke har hatt mulighet.
Det vil i år bli satt opp både lørdag og søndag slik at det er mulig å se på været hvilken dag som passer best.
Dette bestemmer TD. Det vil bli lagt ut på Facebook og hjemmesiden.
Ukesgolf
Tidspunkt for første ukesgolf er onsdag 1 april.
Ansvarlige TDèr er Freddy Haugen, Magnus Moseng og Jan Tore Bakken.
Ansvarlige er også utvalgte i sportslige aktiviteter gruppen som er: Roald Skålevik, Anders Beckwith, Espen
Larsen og Jarle L Bærøy.
Varighet – det spilles en runde på ettermiddag/kveld.
Diverse/innspill
Det vil bli satt opp enkle PDGA regler så må følges også på ukesgolf og som alle andre turneringer i regi SDG.
Dette for at det skal være enklere for alle spillere, erfarne, nybegynnere og samt TDène.

Klubbmesterkapet 2020
Det bli avholdt i slutten av sesonger slik som i 2019. Mer info kommer
Rekrutterings turneringer for amatører
Hva er interessen for dette? Hvordan skal vi få med alle nybegynnere og amatører som spiller på Sandnes
og omegn.
Mer info om dette kommer.
Åpen dag
Mer info kommer
10.

Premiering av Sandnescupen
Profesjonell
1. plass Tommy Myhre
2. plass Yngve Mæland
3. plass Magnus Moseng
Avansert/amatør
1. plass Ørjan Brekke
2. plass Ørjan Karlsen
3. plass Merete Auestad

Gratulere så mye til alle sammen.
Tilbakemeldinger kan rettes til : sandnesdiscgolf@gmail.com

Caroline Egeland

Jan Magne Østebø

«Kast med glede»

