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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. 



- 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: 
 

 

                                   Styrets årsberetning for 2019. 
 

Styret har bestått av følgende personer: 

 

Styreleder                        Rune Svennevik 

Nestleder/sekretær.         Richard Eriksen 

Styremedlem.                  Mette Erklev 

                                        Turid Røksland 

                                        Raymond Tørresen 

 

Varamedlem                   Kari Stalsberg Møll 

                                       Edmund Jåbekk 

 

I tillegg er Steinar Vatnedal og Jan Roald Ruud kaldt inn til samtlige styremøter. 

 

 

Styremøter: Det er avholdt 10 styremøter. 

 

 

 

2020.  Året som inneholdt det meste.  Året startet med nedstengning og null aktivitet pga 

koronaen.  

Trening og spill ble satt på vent.  

Når det ble åpnet for spill strømmet nye og gamle spillere til klubben. Aktiviteten økte 

merkbart.  

VTG kursene ble fylt opp og siste kurs for året var det 36 deltakerne. Dette må vi tilbake til 

glanstiden på starten av 2000 for og finne like stor aktivitet. 

Medlemstallet steg jevnt og trutt utover sesongen, Vi nærmer oss 600 medlemmer. 

 

Gode greenfee inntekter på bane og simulator, økning i medlemstallet har ført til et meget 

positiv øøkonomiske resultat for klubben. 



Anlegg 

Vannings anlegget er nå nesten helt ferdig oppgradert og vil bli ferdigstilt i løpet av våren. 

Det er igjen blitt helautomatisert. 

Hull 4 er ferdig med ny bro nye utslag og en fantastisk blomstereng. 

Hull 7 er under oppgradering og nytt utslag vil være klart i løpet av våren.  

Veien mellom hull 1-2 og veien opp hull 4 har fått fres asfalt på veien.  

Det er utført drenerings arbeid på hull 1,3 og 7. 

 

Borgen på hull 6 er endelig blitt fikset.  

Dette arbeidet ble gitt som en gave fra Mariann og Raymond Tørressen. Klubben retter en stor 

takk for denne storslåtte gaven. 

 

Golfsimulatoren er og blir meget godt brukt i vintersesongen. Planer for nytt aktivitetsrom 

med tre simulatorer er på planet og forhåpentsligvis klar til neste vintersesong. 

Treningsmulighetene vil da forbedres betraktelig. 

 

Rangen blir oppgradert med ny ballautomat, nye nett slik at det igjen blir mulig å trene med 

driver. 

Nær spils området har fått lysanlegg på solseller. 

Geitene er for tiden på treningsleir i Spangereid. De vil om kort tid være klar for sesongen. 

 

  

 

Maskinpark. 

 

Vi har i år også levert klippe aggregatene våre til Arendal for sliping og vedlikehold.  

Ny semi røff klipper er på plass. 

Ny greenklipper og greenrulle vil være klar til sesongen.  

Øvrige maskiner er i brukbar stand og med godt vedlikehold holder de en stund til. 

 

 

 

Sponsorer 

 

Vi har i år fått flere nye sponsorer. Dette setter vi stor pris på. Det har stor betydning for 

klubben. Det er et kjempe bidrag til den fine driften vi kan tilby våre medlemmer 

 Den årlige sponsor turneringen ble gjennomført med strenge korona tiltak. Hyggelig samling 

etter turneringen er godt likt av våre sponsorer. 

 

 

Dugnad/grevlinger. 

 

Arnold Oftenes, Tolman Nilsen og Bent Willhelm Egeland Har stått for klipping av fairways 

og semirøff. 

Kjell og Kjell pluss alle grevlingen gjør en kjempe jobb gjennom hele året. 

Einar og Karsten med drenering av banen. 

Glenn Korsmo Åserød har stått for plukking av baller på rangen. 

 

 



Ansatte. 

 

Vi har i år hatt sesongarbeidere og deltidsansatte på bane og kaffe.   

 

 

 Banearbeider          Arild Håland. 

                                 Fredrik Flåt. 

 

Altmuligmann         Steinar Vatnedal 

 

Kiosk                       Rose Jakobsen 

                                Oda Førsund  

                                Ida Marie Igland. 

                                Tuva 

 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle ansatte, tillitsvalgte og de som stiller frivillig opp for 

klubben. 

Uten innsatsen fra alle dere som bidrar ville det ikke vert mulig og ha et slikt fint anlegg og 

godt miljø. 

Mandal Golfklubb er et godt sted å være. 

 

Styret. 

 

Sak 4.2: Komiteenes årsberetninger   

 
 

Årsberetning 2020 - Turnerings- og handicapkomiteens 
 

 

Komiteen har i 2020 bestått av: 

Edmund Jaabæk (leder), Simen Jørgensen (på valg), Jørgen Hestås (på valg), Sondre Monan 

Hans Djupvik, Sissel Helling Eskildsen (på valg), Frode Arntsen og Tor Sverre Bentsen.  

Steinar Vatnedal har vært Hcp-ansvarlig. 

 

Det ble i løpet av sesongen avviklet følgende turneringer (tabellen viser antall deltakere): 

  

Navn Turnering 2020 2019 2018 2017 2016 

Vårsleppet 39 47 47 47 39 

Flaggturnering 43     

Klubbkamp Kvinesdal-Mandal Avlyst Avlyst 31 43 34 

Pinsegolf 52     

Pink Cup Avsluttet 40 52 56 56 

Sommergolfen 66 33 65 65 96 

Nøsted & Open  29 27 30 31 

Sport 1 Open 39     

Klubbmesterskap 52 39 33 39 39 

Best Married Lovers 34 32 20 26 Avlyst 

Bykamp Mandal –Kristiansand 33 40 33 35 Avlyst 

Høstjakten 61 Avlyst 25 26 35 



Firma Cup 30 24 23 25 20 

Match Play 27     

Onsdagsturnering (spilt minst 9 runder) 68 32 30 33 39 

Onsdagsturnering (spilt minst én runde)  117 86 75 80 79 

Kaizen Tour 19 21    

  

 

Turneringsaktiviteten i Mandal Golfklubb har tatt seg bra opp i 2020. Dette gjelder både antall 

turneringer og antall spillere i hver turnering. Nøsted Open og Pink Cup ble ikke arrangert i 

år. Sport 1 Open kom inn som en ny turnering, og Flaggturneringen, Pinsegolf og Match Play 

ble relansert.  

 

Sesongen fikk en litt trang start på grunn av koronapandemien. Åpningsturneringen 

Vårsleppet (som vanligvis spilles 1. mai) måtte utsettes 10 dager. Da den endelig ble spilt 

viste Kjartan Lavik seg som den sterkeste.  

 

Flaggturneringen var i mai tilbake på programmet etter mange års pause. Her starter alle med 

68 slag (banens par) + sine egne tildelte slag. Alle starter på samme hull og spiller til de har 

brukt opp slagene. Flere spillere kom helt til hull 20. Aller best denne dagen var Wenche 

Vetås. 

 

Klubbkampen mot Utsikten Golfklubb ble avlyst da Utsikten ikke klarte å stille tilstrekkelig 

med spillere. 

 

Parturneringen Pinsegolfen med tråd i bagen ble vunnet av Anders Nils og Liv Dolva 

Grimnes. Turneringen ble spilt som Greensome, hvor lagene i tillegg fikk utdelt 1 meter tråd 

for hvert tildelte slag. Tråden kunne brukes til å forflytte ballen nærmer hullet.  

 

Pink Cup har blitt arrangert i en årrekke, men samarbeidet mellom Kreftforeningen og Norges 

Golfforbund ble avsluttet i 2019. Det kom et alternativ som vi valgte å ikke delta i. Vi antar at 

vi på et senere tidspunkt kommer til å ta denne turneringen inn igjen. 

 

 

Lag NM, 2. divisjon ble arrangert på Norsjø Golfpark i Telemark i juli. Damelaget med Turid 

Røksland og Mirjam Slot Arntsen ble nummer 4. Herrelaget med Simen S. Jørgensen, 

Edmund Jaabæk, Magnus Bjørnstad og Jørgen Hestås ble nummer 13. 

 

Sommergolfen ble årets største dagsturnering med hele 66 spillere. Turneringen ble spilt som 

lagscramble. På vinnerlaget spilte Kasper Jørgensen Nilsen, Simen S. Jørgensen, Sissel 

Helling Eskildsen og Edmund Jaabæk.  

 

Ny på turneringsprogram var Sport 1 Open. Den ble spilt som individuell stableford-turnering 

i begynnelsen av august. Vinner ble Anne-Grete Nøding.    

 

Med hele 52 deltakere var klubbmesterskapet det største på svært mange år. Sammenlagt var 

Simen S. Jørgensen suveren i herreklassen, mens Britt Andersen vant dameklassen etter 

omspill mot Turid Røksland. Klassevinnere for herrer ble Adler Førsund (jr), Simen S 

Jørgensen, Arnt Terje Udøy (sr), Kjartan Lavik (eldre sr), Einar Linkjendal (super sr). I 

dameklassen vant Mirjam Slot Arntsen, Turid Røksland (sr) og Britt Andersen (eldre sr). 

Kasper Jørgensen Nilsen vant stablefordklassen. 



Vinner av Kaizen Tour i 2020 ble Kjartan Lavik. 

 

Koronasituasjonen gjorde at den tradisjonelle banketten etter Best Married Lovers dessverre 

måtte avlyses, men turneringen ble spilt. 17 par stilte til start. Vinnere ble Cecilie og Gunnar 

Førsund. 

 

Sesongen ble som vanlig avsluttet med Høstjakten. Dessverre måtte det settes en grense på 60 

deltakere. Det ble raskt fulltegnet, og mange fikk beklageligvis ikke være med. Turneringen 

ble spilt som lagscramble. På vinnerlaget spilte Leif Lans, Rolf Gunnar Hovstøl og Geir 

Johannessen. Mandal Hotell er allerede booket for Høstjakten 2021. Da håper vi at 

koronarestreksjonene er opphevet så alle som ønsker får plass. 

 

Onsdagsturneringen ble spilt over 22 onsdager fra mai til september. Grunnet korona kunne vi 

ikke ha shot gun start (felles utslag) de første ukene. I stedet kunne alle spille sin runde når 

som helst i løpet av onsdagen. Da shot gun start ble tillat, slo de fleste ut kl.18:00, men det var 

fortsatt mulig å spille på andre tidspunkt. Dette viste seg å være populært. Totalt deltok hele 

117 spiller i minst én runde. Sammenlagt vant Kjell Erik Røisland klasse A og Bjørnar Møll 

klasse B.    

 

Match Play var tilbake på kalenderen etter noen års pause. Turneringen spilles som en cup 

som går gjennom hele sesongen. Mirjam Slot Arntsen vant finalen. 

 

Firmacupen spilles som match mellom tomannslag. 30 lag stilte i gruppespill på våren. De 

beste gikk videre til sluttspill på høsten. Vinnere ble BRG 2 med Erling Knutsen og Edmund 

Jaabæk. 

 

 

Handikap: 

263 stk. (215) herrer med gjennom snitt hcp 23,38 (23,10) og 51 (65) damer med gjennom 

snitt hcp 27,58 (29,12) har etablert hcp, mens 188 (112) herrer og 86 (59) damer har over 36 i 

hcp. Det er utstedte 588 kort i år mot 451 i fjor. 

 

 

  

Turnerings- og handikapkomiteen. 

 

 

Årsberetning 2020 – Damegruppa 
 

Som for alle andre ble det også for oss et annerledes år, noen aktiviteter tok en brå slutt, noen 

ble utsatt og noe klarte vi å gjennomføre.  Men for å starte med begynnelsen. 

En ny komite ble valgt, heldigvis ikke helt ny, vi fikk beholde 2 av medlemmene, og to nye.  

De bestående, Sissel Sporaland og Wenche Rinden, fikk følge av Kristin Bentsen og Anne 

Beth Torkelsen.  

Vi avholdt komitemøter og planla året som var i vente med oppstart 05. mai og aktiviteter til 

29. september. 

Til tross for Korona-restriksjoner fikk vi til oppstart i mai og om det ble uten den sosiale 

settingen før og etter fikk vi spilt golf og sesongen var i gang. 



Det ble avholdt forskjellige turneringer i damegruppa.  Vi har hatt besøk av, og vært på 

Bjåvann og Kristiansand. 

I juni dro vi til Bjåvann og i august var det vi i Mandal som fikk besøk før det ble avsluttet på 

Kristiansand helt på tampen av august, 

Vi rakk også å avvikle Jentesleppet som var blitt utsatt fra våren.  Det var 18.august og det var 

Mirjam S. Arntsen som kunne ta med seg vandrepokalen hjem etter denne dagen. 

Damegruppa arrangerte tur også dette året.  Vi var 20 påmeldte og turen ble avviklet etter alle 

smittevernsrestriksjoner.  Vi var innom og spilte golf på Maurholen golfbane i Egersund, 

hadde scramble-turnering på Sola golfklubb Forus og avsluttet med stableford på Stavanger 

golfklubb.  Det var også tid til sosiale utflukter og vi hadde en flott, og godt planlagt, 

aktivitetskveld på fredagen, med full middag og besøkte Flor og Fjære på lørdagen.  En 

opplevelse å være med på disse turene. 

Etter å ha avholdt siste damedag, ble Wenche Rinden takket av som komitemedlem og Reidun 

Brådland ønskes velkommen inn. 

Vi har klart å få med noen nye damer dette året, til tross for Korona, eller kanskje nettopp 

derfor, og håper å fortsette med det viktige arbeidet også neste år.  Å få nye med på det flotte 

sosiale fellesskapet som damedagen er. 

For komiteen, takk for 2020. 

Kristin Bentsen                                                                                                                                                   

Sissel Sporaland                                                                                                                                               

Reidun Brådland                                                                                                                                                 

Anne Beth Torkelsen (komite-leder) 

 

Årsberetning 2020 - Seniorkomitéen 

 
Styremedlemmer 
Arne Hogganvik, lotteri 

Tor Sverre Bentsen, data 

Anna Eikestøl, kasserer 

Anne-Grete Nøding, leder 

 

Møter 
Det har vært holdt to komite-møter, utenom samrådinger på mail og telefon i en vanskelig 

corona tid.  

9. mai kunne vi endelig ha første møte, og sette opp en spilleplan for torsdagene framover. 

Som vanlig hjalp Oddbjørn Eikestøl oss med å lage en flott informasjon om torsdagsspillinger 

og oversikt over hvem som er i ledergruppa med telefon og mail, 

og som ble delt ut på torsdager. 

 

 



Tur 
Vi tok ikke sjansen på å arrangere tur i 2020, da den lett kunne blitt avlyst pga corona. 

 

Torsdagssamlinger 
I vårhalvåret måtte vi avlyse de første spillinger pga viruset.   Vi startet opp den 14. mai, 

ganske forsiktig med en meters avstand, og vafler og kaffe på verandaen. 

Kristiansand avlyste seniorspillinga vi var invitert til 4. Juni. 

I høsthalvåret var kravene lettet på, og vi kunne være mere sammen.  Kristiansand takket ja til 

spilling i Mandal, og vi hadde en gjenvisitt i Kristiansand. 

Vi hadde faktisk ingen torsdags avlysninger høsten 2020. 

Spillet har variert mellom stableford og scramle, av og til i litt varierte former.  

Frammøte har variert mellom 14 og 32 spillere, men jevnt over ca 20 stykker. 

Premiering har holdt et rimelig nivå, og konkurransen om best utslag på greenen på hull 2 er 

alltid med. 

Vinlotteriet er alltid populært, og flasker blir loddet ut i forhold til antall lodd som blir solgt. 

 

Annet 
Vi har vært kjempe fornøyd med Rose på kjøkkenet, steking av vafler og kaffekoking. Og hun 

var veldig nøye og streng med at smittevern reglene ble fulgt. Hun fortjener all ros. 

Både sommer- og høstavslutning ble markert med noe ekstra godt. Jordbær og is sist i juni, og 

lapskaus og kake sist i september. Veldig populært. 

 

Overskudd 
Kassereren overførte kr. 4.000.- til golfklubben. 

 

Mandal Golfklubb 

05.02.21 

 

For seniorgruppa 

Anne-Grete Nøding 

 

 

 

 

 Årsberetning 2020 - Juniorkomiteen  

 
Vi har i 2020 hatt en del utfordringer med avvikling pga pandemien. Men med god 

kommunikasjon med styret, juniorene og deres foreldre har vi fått det beste ut av situasjonen. 

 

I knøttegruppa er det er over 20 aktive golfere nå (både gutter og jenter). Noe varierende 

oppmøte i juniorgruppen som tilsier at vi har hatt alt fra 1 til 8-10 aktive juniorspillere på 

treningene.  

 

Komitéen i 2020 har bestått av Alf (leder), Espen, Magnus (juniorsegmentet), og Erlend, 

Kristoffer og Lars for knøttesegmentet (flere aktive foreldre i tillegg på treningene ☺). 

Komiteen har jobbet sammen med styret for å få til et kontinuerlig treningsopplegg for begge 



gruppene, både innendørs og utendørs. Setter stor pris på engasjementet. Stor takk til den nye 

aktivitetslederne for den gode delaktige jobben de gjør sammen med oss! 

 

Det har vært lite intern og ekstern turneringsaktivitet i gruppa i år pga pandemien.  

Som en avslutning for gruppa både til sommeren og i høst ble det tradisjonelt arrangert litt 

happy-golf kombinert med påfølgende pizza og brus i klubbhuset for knøtter og juniorer – til 

tross for at det var litt korona-restriksjoner med i bildet. 

 

Vi har avviklet fast innetrening på simulatoren i høst- og vintersesongen. Dette er et supert 

supplement for de unge, og er med på å opprettholde kontinuiteten for golfmiljøet og 

interessen. Noe opphold innimellom pga pandemien, men vi har med gode tiltak fått spilt 

masse golf likevel. Denne treningsformen videreføres i 2021 også. 

Skal vi kunne videreutvikle tilbudet, og håpe på enda flere juniorer/knøtter, må vi som i fjor 

sette betingelse at det utredes flere simulatorer i klubben. Komiteen håper på videreutvikling 

av klubbhuset og fasiliteter for utvidet bruk ettersom vi har hatt en formidabel vekst i 

medlemmer den senere tid. 

 

Aktivitetslederne for knøttegruppa hadde tatt et initiativ til å få et solcelledrevet flomlys på 

nærspillsområdet. Sammen med andre medlemmer i klubben samt styret ble dette realisert. 

Dette ble helt fantastisk, og blir med på å profilere klubbens positivt både innenfor og utenfor 

kommunegrensa. Dette tiltaket forlenger sesongen betraktelig både for store og små. 1000 

takk til alle som bidro! 

 

Juniorkomiteen kommuniserer bra med foreldre og utøvere i gruppen «Juniorgruppa Mandal 

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

og samt felles beskjeder. Brukes også til å promotere relevante tiltak og happenings utenfor 

selve treningene våre. 

 

Juniorkomiteén takker igjen for en flott sesong med masse gode minner og resultater.  

Vi gleder oss til 2021-sesongen, og ser frem til mye moro golf for alle de yngste i klubben. 

 

Januar 2021 

for Komitéen 
Alf Skagestad 

 

 

Årsberetning 2019 - Banekomiteen 

 
Banekomiteen har bestått av Rune Svennevik (leder), Kjell Horpestad, Stian Sæveland, Lars 

Forsetlund og Kjartan Lavik. 

  

Det er i perioden avholdt fem møter.  

  

Komiteen har befart banen og justert noe på merking. Det er utarbeidet en detaljert plan for 

forbedringer på de fleste hull. Mange av tiltakene er satt opp som dugnad, enten som 

vårdugnad, lørdagsdugnader eller for Grevlingane/pensjonistdugnad. Større tiltak har styret 

hånd om.  

  

Det møtte 35 personer til den store vårdugnaden i slutten av april. Fra høsten var det planlagt 

fem månedlige dugnader, tre av dem er gjennomført. Oppmøtet kunne vært større. 



Pensjonister har elles gjennomført rydding, bålbrenning, dressing av utslag og annet 

forefallende arbeid. Under lørdagsdugnadene er det blant annet tatt opp steiner i dagen i 

fairway på hull 5 og fylt ut med sand i ujevnheter på hull 5 og 9. Det er ryddet på med tanke 

på nye nett på rangen og det er kjørt inn jord til det oppgraderte utslaget på hull 7.  

  

Ellers kan nevnes at styret innvilget et ønske fra komiteen om innkjøp av trommel med pigger 

til bruk på fairwayer. Utslag 52 på hull 7 er vedtatt lagt ned. Det er satt i gang et arbeid med å 

heve nettet på drivingrangen, og lage nye nett i enden på venstre side av rangen. Komiteen har 

også oversendt styret et forslag til forenklede lokale regler.  

 
 

 
Styrets forslag til vedtak: 

 

4.1: Styrets årsberetning for 2020 

Styrets årsberetning 2020 - godkjennes  

 

4.2: Komiteenes årsberetninger for 2020 

Komiteenes årsberetninger 2020 - godkjennes. 

 

 

 

Sak 5:  Regnskap 2020 (se saksdokumenter i egne vedlegg) 
 

Styrets forslag til vedtak: 

 

5.1: Regnskap 2020  

Regnskap for 2020 – godkjennes 

 

5.2: Revisjonsrapport 2020 (legges frem på årsmøtet) 

Revisjonsrapport 2020 – tas til etterretning 

 

 

Sak 6:  Saker fremmet av styret 
 6.1: Handlingsplan 2021 (ligger vedlagt) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Handlingsplan 2021 – godkjennes. 

 

 6.2: Organisasjonsplan 2021 (ligger vedlagt) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Organisasjonsplan 2021 – godkjennes. 

 

 6.3: Ut bygging av klubbhus. (ligger vedlagt) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Ut bygging av klubbhus. – godkjennes 

 



 

Sak 7:  Kontingent 2021 
 

Styrets forslår å heve kontingent og spillerett med ca. 3% 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Heving av kontingent og spillerett - godkjennes 

 

 

 

Sak 8:  Budsjett 2021 (se saksdokumenter i egne vedlegg) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Budsjettforslag for 2021 – godkjennes. 

 

 

 

Sak 9:  Saker fremmet av medlemmene 
 
Forslag 1. 

  

Undertegnede foreslår følgende endring i vedtak for styret; 

 

Det til enhver tids sittende hovedstyre  i Mandal Golfklubb skal bli tilgodesett med fri 

Årskontingent/spillerett  i klubben. 

 MGK har etterhvert blitt en stor, veldrevet og økonomisk godt organisert golfklubb med 

helårs aktivitet. 

Medlemmer som ikke har sittet i et styre, vet ikke hvor mye arbeid som ligger bak en slik 

suksess. 

Styret av MGK har siden oppstart vært basert på dugnad, uten noen form for godtgjørelse for 

de utallige timer som er lagt ned. Det gjelder kjøring til og fra banen med diverse 

møtevirksomhet, telefonmøter, eller organisering av forskjellige aktiviteter med tanke på 

driften av klubben. 

Jeg foreslår derfor at styret i MGK får en liten påskjønnelse for sitt utmerkede arbeid, med fri 

årskontingent og fri spillerett så lenge de er aktive medlemer av styret i klubben. 

 Dette vil ikke koste MGK noe, og bør sees på som en takk til styret for en utmerket jobb, fra 

medlemsmassen. 

Det bør også sees på som en gulrot for fremtidige styremedlemmer, som vegrer seg mot å bli 

valgt inn i styret. 

Hovedstyret består pr. dags dato av 5 medlemer, og 2 varamedlemer. Det er kun medlemmer i 

hovedstyret jeg foreslår skal nyte godt av dette forslaget. 

 

Vennlig golf hilsen 

Medlem 086 

Johnny Fævelen. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Styrets leder til gode sees med fri  medlemskontingent og spillerett. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 10:  Valg  
 
 


