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ÅRSMØTE 2018 
 

 

Onsdag 28. februar 2018 kl. 18.00 på Klubbhuset til Mandal GK 

 

 

SAKLISTE 
 

 

 

Sak 0:  Godkjenning av de stemmeberettigede 

 

Sak 1:  Godkjenning av innkalling 

 

Sak 2:  Konstituering 

 2.1: Valg av dirigent 

 2.2: Valg av referent 

 2.3: Valg av protokollkomité – to medlemmer 

 

Sak 3:  Godkjenninger 

 3.1: Godkjenning av forretningsorden 

 3.2: Godkjenning av sakliste 

 

Sak 4:  Årsberetninger 

 4.1: Styrets årsberetning for 2017 

 4.2: Komiteenes årsberetninger for 2017 

  

Sak 5:  Regnskap 2017 

 5.1: Regnskap 2017 

 5.2: Revisjonsrapport 2017 

 

Sak 6:  Saker fremmet av styret 

 6.1: Handlingsplan 2018 

 6.2 Organisasjonsplan 

  

Sak 7:  Kontingent for 2018 

 

Sak 8:  Budsjett 2018 

 

Sak 9:  Saker fremmet av medlemmene  

 

Sak 10: Valg 
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Sak 1:  Godkjenning av innkalling 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Innkallingen - godkjennes. 

 

 

Sak 2:  Konstituering 
 

Styrets forslag til vedtak: 

 

2.1: Valg av dirigent: 

 

____________________ velges som dirigent 

 

2.2: Valg av referent: 

 

____________________velges som referent 

 

2.3: Valg av protokollkomité – to medlemmer 

 

_________________ og ________________ velges som protokollkomité  

 

 

Sak 3:  Godkjenninger 
 

Forretningsorden 

 

1. Ledelse og protokollføring 

- Årsmøtet ledes av den valgte dirigent 

- Protokoll føres av den valgte referent 

 

2. Regulering av ordskifte 

- Dirigenten har rett til å foreslå forkortet taletid 

- Dirigenten foreslår å sette strek for en debatt når dette synes nødvendig 

- En person kan ta ordet inntil tre ganger pr debatt 

 

3. Votering 

- Alle forslag som skal voteres over, må leveres skriftlig til dirigenten 

- Forslag må være undertegnet av forslagsstiller 

- Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 

 

4. Saker til behandling 

- Kun saker nevnt i innkallingen kan behandles, med mindre 2/3 av de fremmøtte krever det. 

- Beslutning om dette kan kun tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste. 

 

5. Valg 

- Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for 

å være gyldig. 

- Valg foretas skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag. 
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- Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddel inneha det antall forskjellige kandidater som 

skal velges ved vedkommende avstemning. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

3.1: Godkjenning av forretningsorden 

Forretningsorden - godkjennes 

 

3.2: Godkjenning av sakliste (se forsiden) 

Sakliste - godkjennes 

 

 

Sak 4:  Årsberetninger 
 

Sak 4.1:  Styrets årsberetning: 
  

Styret har bestått av følgende personer. 

  

Styreleder           Rune Svennevik 

Nestleder.           Richard Eriksen 

Sekretær.            Miriam Slot Arntsen 

Styremedlem.    Raymond Tørresen 

Styremedlem.     Mette Erklev. 

  

Varamedlem    Anne Rita Medberg 

Varamedlem    Espen Sebdal 

  

Steinar Vatnedal og Jan Roald Ruud har vært kalt inn til samtlige styremøter. 

Styret har avholdt 10 styremøter og behandlet 50 saker. 

  

ØKONOMI: 

I år som mange tidligere år har vi hatt hjelp av regnskapsfører Jan Roald Ruud. 

Vi hadde budsjettert med et underskudd pga av mulig innkjøp av maskiner. 

Det ble kjøpt en brukt Toro work master. 

Det viste seg at det var vanskelig og få tak i andre maskiner som var noe bedre en de vi har innenfor klubbens 

økonomiske rammer. 

Det ble derfor tatt en beslutning om overhaling og opprustning av de maskinene vi har. 

Dette til en lavere pris en bruktkjøp. 

Derfor ble underskuddet lavere enn budsjett. 

Medlemstallet har i år en liten nedgang fra 485 til 475. 

  

ANSATTE 2017 

Head greenkeeper       Mikkel Møller Schou. 

Deltid stilling bane      Arild Håland 

Klipper                         Arnfinn Håland 

Kontor                          Steinar Vatnedal 

Kaffe                            Rose Jakobsen 

Kaffe                            Turid Fyksen 

Kaffe                            Åse Olsen 

Rangen                      Rune Halvorsen 

Innleid trener/kursholder       Simen Jørgensen. 
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Anlegg:  

Banen har nå nye gress tee på alle de bakerste utslagene. Hull 8 har fått ny fin mur rundt det bakerste utslaget. 

Ny bu er på plass.  

Nærspill området er ferdig og klar til bruk når våren kommer. 

Banen har i høst fått mye vann fra oven. Dette har vært krevende for banemannskapet. Så noe arbeid blir det 

til våren pga ut renninger. 

I klubbens gjeldende strategi plan er nå alle målene for anlegg utført. Det jobbes for tiden med ny strategiplan 

for de neste fire årene. Så her er det bare og komme med innspill til styret. 

  

Diverse: 

Turid og Rose var i år tilbake i kaféen. De vil også bli å se der i neste sesong. To hyggelige damer som bidrar 

til et flott miljø rundt klubbhuset. 

Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt i komiteer og på klubben sine dugnader. Hull ansvarlig med 

sine medhjelpere. Ekstra dugnads hjelp på klippere gjennom hele sesongen. 

Uten denne innsatsen ville vi ikke hatt en så fin bane. 

  

Mandal 18.02.2018 

Rune Svennevik 

 

 

Sak 4.2: Komiteenes årsberetninger   
 

Turnerings- og handicapkomiteens årsberetning 2017 

 

Komiteen har i 2017 bestått av: Edmund Jaabæk (leder) Tutti Ericson, Lisa Sanden, Alf Ljosland,  

Leif Kåre Hindersland, Rune Halvorsen, Birger Gundersen, Gunnar Førsund, Steinar Vatnedal (Hcp-

ansvarlig). 

 

Det ble i løpet av sesongen avviklet følgende turneringer og med følgende antall deltakere: 

  

Navn Turnering 2017 2016 2015 2014 2013 

Lindesnes Avis - Vårsleppet 47 39 51 61 50 

Flaggturnering 29 25 34 29 35 

Klubbkamp Kvinesdal-Mandal 43 34 43 48 37 

Pink Cup 56 56 48 48 61 

Nordea Pairs Ikke 

aktuell 
16 28 24 24 

Sommergolfen 65 96    

Kjettingen Open 30 31 31 42 45 

Klubbmesterskap 39 39 43 41 48 

Klubbmesterskap Fourball 14 16 10 18 38 

Best Married Lovers 26 Avlyst Avlyst 42 40 

Bykamp Mandal –Kristiansand 35 Avlyst 41 54 43 

Høstjakten 26 35 35 26 31 

Firma Cup 25 20 22 22 21 

Match Play      

Berry Alloc Onsdagsturnering 33* 39* 36* 40* 30* 

Totalt spillere innom onsdagsturenringen 80 79 81 87 73 

LEAN Consulting Tour  15 22 19 16 

  
* Antall spillere som har spilt minst 9 runder i turneringen.  
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Klubbmestere:          Simen S. Jørgensen og Mette Erklev 

Klubbmestere i Fourball:   Magnus Bjørnstad & Oskar Skagestad 

Nordea Paris regionfinale: Samarbeidsavtalen mellom NGF og Nordea utgikk ved årsskiftet 2016/2017 

 

Utsikten Golfklubb vant klubbkampen mot Mandal Golfklubb. Bykampen mot Kristiansand ble vunnet av 

Kristiansand.  

 

Lag NM herrer som ble arrangert på Solastranden Golfbane stilte følgende:  

Simen S. Jørgensen, Edmund Jaabæk, Magnus Bjørnstad og Espen Sebdal. Resultatet ble nr. 4 i 2.div.  

Lag NM damer stilte følgende: Turid Røksland, Wenche H. Vetås og Tutti Ericson. Resultat ble en glimrende 

2 plass i 2.div. Det er første gang i historien at Mandal GK er på pallen i et Lag NM. 

 

Pink Cup.  

Vi fikk inn kr. 22 875.- vi var også en av de beste klubbene i Norge pr. medlem og ble invitert til landsfinalen. 

Den ble arrangert av Miklagard Golfklubb. Det var vinnerne av Pink Cup i Mandal som representert oss. Rune 

Svennevik, Ivar Gulli, Sverre Skjørten og Sanna Svennevik. I år som i fjor ble det en 2 plass, i følge Rune var 

årsaken til dette at greenen på Miklagard var i tregeste laget, og noe ujevne. 

Komiteen har i år hatt 2 møter.  

 

Komiteen har ordnet med turneringsbestemmelser, påmeldingslister, startlister, lokale regler/flaggplassering, 

registrering, resultatlister. Turneringssesongen avsluttes med premieutdeling på klubbhuset i desember. 

 

Vi har også i år brukt Gobex-kort i nesten alle turneringer.  

 

Jeg vil også takke Tutti Ericson og Alf Ljosland for å ha vært ansvarlig for Berry Alloc Onsdagsturneringen 

som han utførte på en glimrende måte. 

 

Tilslutt vil jeg takke alle i komiteen for å ha vist og tatt ansvar. 

 

 

Handikap: 

I år er fordelingen av kort slik: 215 stk. (234) herrer med gjennom snitt hcp 23,10 (22,92) og 65 (68) damer 

med gjennom snitt hcp 29,12 (28,44) har etablert hcp, mens 112 herrer og 59 damer har over 36 i hcp.  

Det er utstedt 451 kort i år mot 477 i fjor. 

  

Turnerings- og handikapkomiteen. 

 

 

Årsmelding 2017 – Damegruppa 

 

I år har damegruppa bestått av: 

Elisabeth Thomassen (redaktør), Siri Fyllingen Johnsen, (kasserer) Wenche Vetås og Turid Røksland (leder) 

 

Tirsdag 2. mai startet vi opp med 11 deltakere. 

 

Tradisjonen tro møtes vi hver tirsdag helt frem til siste tirsdag 26. september (med ferie i juli). 

 

Variert program som vi håper har inspirert nybegynner og de etablerte, men det sosiale rundt lag-scramble 

turneringene er nok det som faller aller best i smak. På hver damedag legges det alltid inn enten «nærmest 

flagg», «lengste drive» eller «nærmest tauet». 
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På vanlige damedager betaler damene 30,- mens de betaler 60,- ved turneringene. De som er på besøk betaler 

kr 100,- ved turnering. Dette dekker premier, mat o.l. 

 

Som tidligere år har vi besøkt og hatt besøk av Bjaavann damene og Kristiansand damene – en veldig fin 

tradisjon. 

 

Av de turneringene vi har hatt på vår egen bane nevner vi følgende resultater i årsmeldingen: 

 

 JENTESLEPPET 11 deltagere. Nr 1. Tunne Jansen 18p  

 MANDAL-KRISTIANSAND 36 deltakere. Nr.1 Wenche Rinden 20p 

 MANDAL-BJÅVANN 22 deltagere. Nr 1 Turid Røksland 18p 

 

Les fullstendige resultater i golfboksens turneringsoversikt hos den arrangerende klubb. 

 

Komiteen arrangerte også i år tur til Kragerø 18-20. august. 15 damer deltok, og det ble en strålende tur for 

gjengen som valgte å delta. Latteren står alltid høyt i taket. 

 

Så gjenstår det å takke alle damer som har stilt opp på damedagene i 2017. 

 

Wenche Vetås og Turid Røksland takker for seg i komiteen og ønsker velkommen til de 2 nye medlemmene 

for de neste to årene: Britt Rigmor Andersen og Paula O. Pedersen. De skal sammen med Elisabeth 

Thomassen og Siri F. Johnsen stå for nok av flere fine damedager i 2018.  

 

 

På vegne av damegruppa 

Turid Røksland 

 

Årsmelding 2017 - Seniorkomiteen  

Medlemmer 

Anna Eikestøl, leder 

Kjell Horpestad, sekretær 

Aase Olsen, kasserer vårhalvåret 

Arnar Egeland, styremedlem 

 

Møter 

Det har vært holdt til sammen fem komitemøter utenom samrådinger i tilknytning til torsdagssamlingene. I 

vårhalvåret var det planlegging av den årlige danmarksturen, forbereding av torsdagsspill og, nytt av året, 

planlegge turnering og gjenvisitt til seniorene i Kristiansand Golfklubb. 

 

Tur 

Årets tur gikk som tidligere år til Danmark og Dronninglund. Overnatting og opphold på Dronninglund 

slottshotell. Tidspunktet var 15. - 18. august og vi var 20 deltakere. ”Slottet” hadde fått ny ledelse og dermed 

noen endringer fra tidligere år. Maten var god og vi fikk et eget oppholdsrom på kveldene. På Dronningslund 

golfbane ble vi svært godt mottatt, og vi fikk golfbiler til alle. Aase og Torry hadde på det tidspunktet planer 

om å være med på turen, men ble nødt til å trekke seg av helsemessige grunner. 
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Torsdagssamlinger 

Vårhalvåret var godt, med sju samlinger og med til sammen 142 spillere. 12 golfere besøkte Kristiansand GK, 

mens flere snudde på veien da det var kjempe trafikkork. Utslaget ble utsatt med to timer.  

 

Høstsemesteret var ganske bedrøvelig! Tre torsdager avlyst spill grunnet dårlig vær. Aase Olsen døde 31. 

august, og begravelse på en torsdag. Gjenvisit fra Kristiansand GK 10. august og 20 gjestespillere. Tilsammen 

var vi 40 spillere på banen. Ivar Olsen, Kristiansand fikk ”Hole in one” på hull 2! 

 

Totalt har frammøtet på gjennomførte spilledager vært 9 - 26 deltakere. Spillet har variert mellom individuell 

konkurranse og ”Texas”. De fleste i spillegruppa liker godt å spille ”Texas”. Premieringen ligger på et rimelig 

nivå og konkurransen om godt utslag på hull 2 er alltid med. Vafler og kaffe har vært å få kjøpt, med felles 

innsats fra styret i seniorgruppa og hjelp fra Turid / Rose. Lotteriet er alltid en like fornøyelig avslutning på 

torsdagsrunden.  

 

Sesongslutt ble markert med lapskaus fra Nøding, kaffe, is og twist. 

 

Økonomi 

Inntektene i år har vært fra startkontingent og lotteri. Overføringer til Mandal GK er i år på kr 2287,- 

 

Mandal golfklubb, 

25.11. 2017 

For Seniorgruppa 

Anna Eikestøl 

leder 

 

 

 Juniorkomiteens årsberetning 2017 

 
Vi har i 2017 hatt en fantastisk flott gruppe med ca 10-12 aktive golfere fordelt på Knøtter og Junior denne 

sesongen. Dessverre har vi mistet noen av de faste golferne uten at vi helt har fått noen tilbakemeldinger på 

hvorfor. For noen er lekkasjen til annen idrett og aktiviteter årsaken.  

Komitéen (Alf, Simen, Hjalmar, Gunnar og Espen) har jobbet sammen med styret for å få til et kontinuerlig 

treningsopplegg for begge gruppene. Simen har vært hovedtrener for begge gruppene, dog med litt planlagt 

jobbrelatert fravær. I det fraværet har komiteen selv stilt opp og avviklet treningene etter Simens detaljerte og 

målrettede treningsplan.    

 

Et fåtall av de etablerte golferne har deltatt på 3 eksterne turneringer innen konseptet Narvesen Tour 

(Kragerø-, Bjaavann- og Utsikten GK). Alltid moro å reise på turneringer, så det er synd at ikke flere velger å 

ta del i dette. I tillegg har juniorene våre gjort seg bemerket i flere lokale turneringer med bra plasseringer. 

Klubbmestre i 4- NM på 

Sola GK i 2017, og i tillegg slo han læremesteren (Simen) hjemme i Matchplay 2017!! Knallbra.  

 

I 2017 har vi startet et formelt samarbeid med KGK Juniorgruppe, og vil fortsette dette ut i 2018. Vi var på en 

litt uhøytidelig turnering i Kristiansand, og fikk gode tilbakemeldinger fra den turen. Bra at de unge kommer 

sammen med spillere de tidligere har spilt i turneringer med. Det er alltid moro, I 2018 vil de formelle 

samarbeidet utvides til de andre 5 sørlandsklubbene i regi av et større prosjekt for juniorarbeidet på Sørlandet. 

Spennende!!  

Vi har avviklet innetrening på simulatoren både i starten av, og i slutten av året når banen ikke har vært 

tilgjengelig for spill. Dette har vært et supert supplement for de unge, og er med på å opprettholde 

kontinuiteten for de spillere som har deltatt. Denne treningsformen videreføres i 2018 også. Vi er heldige som 

har fått denne muligheten også nå  
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Som en avslutning for juniorene i september ble det tradisjonelt arrangert en 4-hulls mix scramble-turnering 

med påfølgende pizza og brus i klubbhuset for knøtter og juniorer.  

 

Juniorkomiteen har vært aktiv på Mandal Golfklubbs flotte web-sider. Mange artikler er publisert i 

sammenheng med aktiviteter knyttet til Knøtte- og Junior-golf. I tillegg er gruppen «Juniorgruppa Mandal 

golfklubb» på Facebook aktiv der vi informerer foreldre og spillere om hva som skjer på treninger og andre 

felles beskjeder til gruppa. Brukes også til å promotere turneringer utenfor Mandal.  

 

Juniorkomiteén takker igjen for en flott sesong med masse gode minner og resultater. Vi gleder oss over at 

Simen fortsetter som hovedtrener for Juniorgruppa i 2018, og ser frem til mye moro golf for alle de yngste i 

klubben.  

 

 

Januar 2018  

Alf Skagestad   

 

 
Banekomiteens årsmelding - 2017. 

 
 Banekomiteen har i bestått av følgende: 

 Leder: Rune Vetås medl: Torbjørn Røksland,  Reidar Upsaker og Ivar Kristensen.  

 

Vi har i 2017 avholdt 4 møter, et med hullansvarlige og Mikkel. Golfsesongen begynte med en dugnad på 

våren. Vi fikk da ryddet og brent masse. Vi var 32 stk som gjorde en bra innsats. Håper på enda flere i år. Vi 

har fått nye utslag på hull 1-2-3-4-6-8-og 9. Helge Skår har lagt ned mange dugnadstimer med egen maskin. 

(en stor takk til Helge) Vi har også fått store midler til å oppgradere hull 8. Her ble det veldig bra. 

Banekomiteen har bestemt at sesongen 2018 skal brukes til å vedlikeholde banen, og ferdigstille det nye 

nærspillsområdet. Vi har også ønske om å ordne veien inn til klubbhuset. Håper alle får en fin golfsesong. 

Lykke til.                                                           

 

For Banekomiteen: Rune Vetås 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

4.1: Styrets årsberetning for 2017  

Styrets årsberetning 2017 - godkjennes  

 

4.2: Komiteenes årsberetninger for 2017 

Komiteenes årsberetninger 2017 - godkjennes. 

 

 

 

Sak 5:  Regnskap 2017 (se saksdokumenter i egne vedlegg) 
 

Styrets forslag til vedtak: 

 

5.1: Regnskap 2017  

Regnskap for 2017 – godkjennes 
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5.2: Revisjonsrapport 2017 (legges frem på årsmøtet) 

Revisjonsrapport 2017 – tas til etterretning 

 

 

Sak 6:  Saker fremmet av styret 
 6.1: Handlingsplan 2018 (ligger vedlagt) 

Styrets forslag til vedtak: 

Handlingsplan 2018 – godkjennes. 

 

 6.2: Organisasjonsplan 2018 (ligger vedlagt) 

Styrets forslag til vedtak: 

Organisasjonsplan 2018 – godkjennes. 

 

 

 

Sak 7:  Kontingent 2018 
 

Styrets forslår ingen endringer 

 

 

 

Sak 8:  Budsjett 2018 (se saksdokumenter i egne vedlegg) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Budsjettforslag for 2018 – godkjennes. 

 

 

 

Sak 9:  Saker fremmet av medlemmene 
 
Ingen saker er innsendt før fristen. 

 

 

 

Sak 10:  Valg  
 
Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på årsmøtet.   
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  Handlingsplan 2018 

 

 

 

 

 
Hovedmålsettinger 2018 
 

 

Mandal Golfklubb skal i 2018 arbeide etter konkrete målsettinger på følgende hovedområder som er 

skissert i strategiplan 2015-2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmål: Miljø for medlemmer og ansatte 

 
Mandal Golfklubb skal i 2018 drive etter følgende verdier: Åpen, ærlig og inkluderende. 

 

For å oppnå dette må: 

 

 Det opprettholdes og utvikles et godt miljø på banen og rundt klubbhuset. Både medlemmer og ansatte 

har ansvar for dette. 

 Nye medlemmer tas godt i mot og inkluderes i klubbens aktiviteter. 

 Klubben gir de ansatte og tillitsvalgte mulighet for kompetanseheving. 

 Beslutninger fattet av klubbens valgte organer respekteres. 

 Informasjon om klubbens drift, for eksempel styreprotokoller, skal være tilgjengelig for alle. 

 

 

 Miljø for medlemmer og ansatte 

 

 Medlemsutvikling 

 

 Økonomi 

 

 Banen og treningsområdene 

 

 Sportslig utvikling 
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Hovedmål: Medlemsutvikling 
 

Mandal Golfklubb skal i 2018 søke å stabilisere medlemstallet, samt bedre tilbudet for å beholde 

eksisterende medlemmer. 

 

For å oppnå dette må: 

 

 Det arbeides aktivt for å rekruttere yngre spillere, blant annet gjennom å arbeide opp mot skoler i 

regionen. 

 Eksisterende medlemmer må aktivt forsøke å trekke bekjente med i klubben. 

 Arbeidet overfor sponsorer og øvrig næringsliv intensiveres for gjennom dem å trekke spillere til 

klubben. 

 Media brukes aktivt for å profilere golfsporten og klubben. 

 Markedsføre banen og dens kvaliteter overfor turister i regionen. 

 Opprettholde det gode sosiale og sportslige miljøet. 

 Det satses for å legge til rette for nye grupper, for eksempel tilrettelegging for medlemmer med nedsatt 

funksjonsevne og en økt satsing på å trekke flere jenter til klubben. 

 

 

 

Hovedmål: Økonomi 
 

Mandal Golfklubb skal i 2018 styre mot et regnskap i balanse.  

For å oppnå dette må: 

 

 Medlemsmassen beholdes på nåværende nivå og helst økes. 

 Arbeidet mot sponsormarkedet opprettholdes. 

 Etablere en god og jevnlig kontakt med våre sponsorer, og etablere faste møteplasser. 

 Antall greenfee spillere økes. 

 Alle klubbens avdelinger styrer etter vedtatt budsjett. 

 Dugnadsarbeidet opprettholdes på dagens nivå og fortrinnsvis økes. 

 Alle grupper må arbeide for å tilføre klubben bedre økonomi. 

 

 

Hovedmål: Banen og treningsområdene 
 

Mandal Golfklubbs anlegg skal fremstå som estetisk vakker og i harmoni med omgivelsene. Anlegget 

skal gi spillere på alle nivåer en god totalopplevelse. Medlemmer, sponsorer og Mandals innbyggere 

skal være stolte av anlegget. 

 

For å oppnå dette må: 

 

 Hele anlegget til enhver tid å fremstå som ryddig. 

 Eksisterende anlegg og maskiner vedlikeholdes og oppgraderes etter behov. 

 Arbeidet med vanning på alle utslag videreføres. 

 Oppgradering av banen skje fortløpende. 
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Hovedmål: Sportslig utvikling 
 

Mandal Golfklubb skal i 2018 fortsette arbeidet med å rekruttere flere spillere. Samtidig skal det satses 

på enkelte spillere og grupper, for å heve det sportslige nivået. 

 

For å oppnå dette må: 

 

 Klubben sørger for at det til en hver tid er en trener tilknyttet klubben. 

 Sette økt fokus på rekruttering og utvikling av yngre spillere. 

 Yngre spillerne skal ha stor fokus. 

 Etablere en større og mer aktivitet for yngre spillere. 

 Gi mulighet for turneringsspill til de som ønsker det.  

 Legge til rette for sosialt miljø og utvikling av ferdigheter blant yngre spillere. 

 Klubben legger forholdene til rette for en elitegruppe. 
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Org.plan for Mandal Golfklubb 2018 

Årsmøte 

Revisorer 

2 medl.+ 2 vara 

Bane- og 

dugnads 

komité 

4 medl. 

Valgkomite 

3 medl.+1 vara 

Info. 

Hjemme-

siden 

2 medl. 

Styret 

Leder, nestleder, 

3 medl. +2 vara 

Turneri

ngs- og 

hcp 

komité 

8 medl. 

Dame- 

komité 

3 medl. 

Adm. 

sekretær 

Senior- 

komité 

3 medl. 

Junior-

komitè 

4 medl. 

Greenkeeper/ 

sommerhjelp 

Head 

Green-

keeper 

Golf- 

trener 


