Medlemsmøte 12.11.2022
En rask oppsummering i fra møtet, ikke et offisielt referat:

1. Hvordan blir 2023 for SDGK
- Forslag til komiteer: Turneringskomite, banekomite, medlemskomite, treningskomite
Maks 3 i hver komite?
- Caroline gikk igjennom saker i fra klubbledersamling, noen viktige punkter:
o Grunnlisens vil være frivillig til neste år og koste 50 kr.
o Klubben skal ikke betale 1500 kr. til seksjonen som medlemskap, men i stedet blir det
en avgift på 100 kr. pr. medlem.
- Teambuilding:
o Poengsystem for dem som stiller
o Felles dugnadsturnering for alle som stiller i løpet av året
o Gratis påmelding på en turnering
o Tagger på bagg for dem som stiller mye.
2. Trening for medlemmer:
o Har prøvd organisert trening tidligere, hvor det ikke har fungert.
o Et fast lokale kan bringe et bedre klubbmiljø og skape en plass hvor medlemmer kan
samles.
o Er klubben for ung til å ha organisert trening.
o Det vises interesse fra noen å være trenere, men burde dette være en betalt rolle.
o Et team rundt trening er viktig.
o Fasilitetene er det viktigste i denne saken.
3. Klubblokale:
o Kenneth styrer saken: går igjennom forslag til lokalet
o Skal vi sette opp medlemskontingenten eller lage forskjellige medlemskap?
4. Turneringer i 2023
o Kjetil Dørheim sitt forslag ble lagt frem. Dele opp sandnes cup og delte opp premier.
5. Juks i sporten:
o I flexer arrangert av private har ikke styret noe vi skulle ha sagt. Men siden det er vår
bane burde klubben ha noen meninger.
o Syntes klubben at det skal være turneringsregler i konkurranser i metrix?
o Dette bør løftes på årsmøte: Skal klubben blande seg inn i privatorganiserte
turneringer i metrix eller ikke?
o Det er full enighet om at alle turneringer i metrix skal være med samme regler som
pdga turneringer. Ønsker en å trene teknisk skal en bruker treningsformatet i metrix.
6. Utvikling av banen vår:
o Nytt hull ved hull 13
o Hull 5-9 diskusjon rundt skade og hva skjer med disse:
i. Korthullsbane i stedet for?
ii. Trenger vi hullene?
o Hull 22, endringer:
i. Forslag om hazard til høyre for det store treet.
o Hvor burde endringer av banen besluttes? Årsmøte, banekomitee, styret?
i. Forslag: banekomiteen gjør en utredning og styret beslutter. Men
kommunen er den avgjørende instansen og bestemmer til slutt hvordan
hullene på banen ser ut.

ii. Styret tar dette opp som en sak på årsmøte for å gjøre dette offisielt i
samarbeid med medlemmene.
o Fosseikeland: Oppdatering i fra banegruppen.
i. Byggingen av banen tar lenger tid, grunnet byggingen av trafoen.
ii. Midlertidig banelayout, i mens ting utarbeidet.
iii. Tror ikke banen vil komme i 2023.
7. Eventuelt:
o Likestilling: PDGA diskriminere i regler for bekledning mellom kjønn. Ønsker singlet
for menn også �
o Klubbbtur

