
Referat Styremøte 5 - 2022

Tilstede: Ørjan, Egil, Bengt og Caroline og Espen
Forfall: Tore, Kjetil, Anders, Harald og Jan Magne
Dato: 02.08.2022 kl. 17.00 - 19.20
Sted: Interpadel
Referent: Caroline
________________________________________________________________________

Agenda for møtet:
1. Info til styret fra de forskjellige undergruppene. Herunder:

a. Nestleder
i. Nå er det få i styret som gjøre mye, men flere som ikke bidrar. Er

disse interessert i å fortsette i styret? Er det hensiktsmessig å ha 10
stk. i styret, når flere ikke kommer på møter eller bidrar utenom.

b. Sponsorgruppen
i. Møte interpadel og avtale er klar. Skal lages en skriftlig avtale.

c. Banebyggegruppen
i. Status er samme som sist. Venter på tilbakemelding på

våtmarkområder og evt. drenering.
d. Turneringsgruppen

i. Ingen fra turneringsgruppen er på møtet.
ii. Vi må ha planen klar, men også informere ut tidlig om våre turneringer.

e. Ørjan(vedlikehold)
i. 8 teepader skal få nytt gress i helgen på dugnaden. Håper en del

stiller opp her.
ii. Ødelagte skilter: Må finne noe annet å gjøre på hull 13, da dette er en

utsatt plass. Bestille opp nye skilt
iii. Grus: det mangler grus rundt på banen, men akkurat nå er det mange

hull i fairways på banen og det kan ødelegge utstyr. Blir vurdert å
vente til gresset er lavere.

2. Pargolf-NM
a. Status

i. Remi har kontroll på skilter
ii. Egil har sendt ut beskjed til Sandnes posten, Stavanger aftenblad,

Solabladet, Jærradioen, TV vest.
b. To do

i. Brannslukningsmøte for styret og andre involverte arrangører før NM
onsdag 10.08 kl. 17.00, se på det siste som må på plass.

c. Ansvarsfordeling
i. Egil har ansvar for presse, må evt. gi beskjed om han ikke er tilstede

hvis noen kommer.
3. Vestkysttour

a. Status
i. Espen snakker med Magnus og Kjetil for en update.



b. To do
i. Finne utav en plan og annonsere denne.

c. Ansvarsfordeling
i. Caroline tar SoMe

4. Klubbmesterskap
a. Status

i. Under planlegging
b. To do

i. Planlegger en middels stor turnering
c. Ansvarsfordeling

i. Caroline SoMe - lanserer klubbmesterskapet
ii. Tar resten på møte i begynnelsen av september.

5. Klubbtur
a. Status

i. Bane og hytta er bestilt i Lysefjorden 26 - 28.08
ii. Kun medlemmer
iii. Vi stiller med mat

b. To do
i. Sende ut informasjon på facebook
ii. Bengt bestiller sandwich og drikke, som klubben spanderer på

medlemmene
iii. Dag 1 turnering: individuelt, Dag 2: pargolf med bestemt partner

c. Ansvarsfordeling
i. Bengt er ansvarlig

6. Reisestipend
a. Spesifikk sak angående utbetalt reisestøtte

i. I år er en prøveordning, hvor det ble betalt ut reisestøtte før
turneringer ble avholdt. Til neste år vil medlemmer som mottar støtte
få bekreftelse om godkjent søknad, men støtte vil ikke utbetales før
turnering er gjennomført og reisebrev osv. er levert inn. I år godkjente
styret at et medlem fikk beholde støtten selv om det ble deltatt på en
annen turnering en originalt søkt om, grunnet familiær situasjon.

7. Årsfest
a. Nestleder fører saken

i. Caroline lager komiteè
ii. Venter på kostnad fra Ganddal bydelshus.

8. Innsendte saker fra medlemmer
a. Leder fører saken. Tre innmeldte forslag fra medlemmer i klubben.

i. Kompensasjon baneansvarlig
1. Flyttes til neste møte

ii. Utbedring hull 10
1. Ønsker mer padding rundt kurv 10. Dessverre får vi ikke

mulighet til det i fra kommunen, da området skal holdes fint.
iii. Generelle baneendringer og vedlikehold

1. Nytt hull ved siden av hull 13, dette må opp til årsmøte.
2. Flere faste OB linjer og pinner som tydeliggjør banen

a. Det vil komme flere mando pinner og vi vil jobbe
kontinuerlig fremover med dette.



3. Få et nett bak teepad på hull 17, for å beskytte for driver fra
hull 16.

a. Her må vi vurdere om det er trygt i forbindelse med
rådyr. Tiltak: å sette opp et rekkverk ca. 1 m høyt og så
henge opp nett ovenfor det. Da vil ikke dyr kunne
springe i det.

9. Eventuelt
a. Toaletter under ukesgolfen: Den som er ansvarlig for ukesgolfen må ta en

runde på toalettet for å se at det ser ok ut. Trenger ikke å vaske det, men se
at det er ok.

b. Gjennomgang av klubbens forhold til teamene.
i. Espen og Caroline skal invitere team Sandnes Parkettsliperi, team

Aceshop og team Hytorch til et møte, hvor vi får snakket om hvordan
klubben skal forholdes seg til teamene.

c. Sandnes Cup: vi prøvde noe nytt i år og det har fungert dårlig. Styret har slitt
med å finne medlemmer som er villige til å være med å arrangere. Sandnes
cup skal være en lavterskel turnering, men i år har det vært for vanskelig for
nybegynnere og layout har ofte vært vanskeligere enn f.eks. NC og Sandnes
Open. Vil ta opp på årsmøte at Sandnes cup blir gjort som før, med vanlig
layout. Spørsmålet er også om det er nødvendig med denne som PDGA, eller
skal vi ha det som en vanlig turnering.


