Protokoll fra Medlemsmøte i Sotra Golfklubb 23.03.2015 kl 19:15, Sartor Maskins lokaler.
Møteleder:
Referent:

Marianne T. Rasmussen
Alf Gunnar Ellingsen

Marianne ønsket velkommen til medlemsmøte, og presentere første sak på medlemsmøte.
SAK 1

Presentasjon og involvering i ny strategi fra 2016 – 2021

Sotra golfklubb og baneselskapet sitt dokument med mål og visjon 2010 – 2015 må fornyes.
Nytt dokumentet for 2016 – 2021 skal presenteres og vedtas på årsmøte til neste år. Styret har
derfor planlagt å bruke dette året til å lage et forslag og hvor vi også involverer flest mulig i
prosessen. Det er etablert en arbeidsgruppe som består av Jan Ragnvald Torsvik (leder),
Christoffer Kolltveit, Ole Kristian Rå, Eva Britt Tellnes og Marianne Rasmussen.
Arbeidsgruppen har mandat til å tenke nytt og skal levere et forslag som skal gjelde både for
klubben og baneselskapet. Det vil bli anledning for medlemmene å komme med innspill og
kommentarer og i løpet av våren vil vi ta kontakt med alle komitèlederne. Vi starter friskt i
kveld med en idèmyldring på medlemsmøtet.
Jan Ragnvald presenterte hvordan kveldens aktivitet skulle gjennomføres. Det ble lagt ut flere
spørsmål på 7 bord. Medlemmene ble oppfordret til brainstorming om visjon og strategi og
alle 47 medlemmene deltok aktivt.

SAK 2

Klubbtur 2015/2016.

Først en stor takk til Reidar Sakseide, som arrangerer en klubbtur år etter år.
Orientering av Reidar fra årets tur som gikk til Belek i Tyrkia:
• Texas scramble-turnering, som ble vunnet av et tremannslag bestående av Kirsten
Geitanger Fjeld, Linda Fjell og Gunnar Wedøe.
• Vandrepokalen til beste bruttogolfer gjennom hele uken gikk til Linda Fjell i dameklassen og Terje Hovdenak i herreklassen. Linda vant pokalen for fjerde år på rad!
• Stableford-turnering i Sungolfs regi ble vunnet av Linda Fjell i dameklassen og Kent
Ivan Knudsen i herreklassen.
Nytt av året er at styret ønsker å tilby 2 turer til medlemmene i 2016 som et prøveprosjekt.
Dette fordi det er mange som ønsker å reise på klubbtur, men ikke alle har anledning å delta i
mars. Det kan være ulike årsaker til det bl.a. pris og tidspunkt. Det er derfor innhentet et
tilbud på tur i februar til Spania og en i mars til Belek i Tyrkia. Tilbudene vil bli publisert
snarlig på hjemmesiden til klubben og e-post vil bli sendt til medlemmene. Forslag fra salen
om å invitere med pro`en, Marc, på turene, dette vil turgruppen se på.
SAK 3

Turneringsplan 2015.

Hovedbanen åpnet i år for spill 14. mars, og pga stor pågang av gjestespillere er det ønskelig å
avholde åpningsturnering i midten av april.
På et turneringsmøte med de andre klubbene i regionen, hvor R. Sakseide og M. Rasmussen
deltok på, ble det fremmet et forslag om å arrangere Hordatour på 1 dag i stedet for 2 dager.
Påmeldingen til Hordatour har i noen år vært laber og dette er et tiltak for å øke påmeldingen.
Det kan for øvrig bli vanskelig å få godkjent tiltaket av NGF ettersom regions touren også er
en kvalifisering til Norges Cup. RKS tar saken med NGF.
Det er kommet forslag om å gi flere medlemmer muligheten til å delta på Klubbmesterskapet.
Det er foreslått en ordning der de 18 beste spillerne er automatisk kvalifisert, og de 18 neste
plassene blir det spilt kvalifisering om.
Legger her ved et utdrag av årets turneringer som er bestemt så langt.
SAK 4

Baneselskapet orienterer.

Bjørn orienterte om banen hvor det er fylt ut med ca. 1000 lass med stein ved hull 8 og hvor
det er kommet et nytt utslagssted for damene på samme hull. Arbeidet med å lage til samme
mattesystem som er på hull 9, vil bli ordnet på alle de andre utslagsstedene i løpet av våren.
Bjørn orienterte også om Statens vegvesen sitt nye veisamband som vil ta noe av golfbanen.
For å bygge nye erstatningshull , blir 3 naboeiendommer berørt. Det vil bli oppstartmøte for
reguleringsplanen den. 11. april, der representanter fra kommunen, vegvesenet,
golfbanearkitekten og baneselskapet møter. Banearkitekten har laget 2 forslag til nye
erstatningshull, det ene forslaget tar i bruk areal på andre siden av bilveien mot vest og det
andre forslaget går mot nord/ vest og holdes innenfor samme side av bilveien.

Vegvesenet vil først jobbe for å få til forslaget om å bygge hull nord/vest. Det vil ta tid med å
skaffe areal. Representanter fra vegvesenet har sagt at nye hull på golfbanen skal være ferdig
bygget før anlegget med ny veisamband starter i 2017.
SAK 5

Innspill/ spørsmål fra medlemmene.

• Styret ønsket å få laget et dokument som oppsummerer historien til Sotra golfklubb.
Marianne presenterte det gode arbeidet som Jan Ragnvald og Olaug har startet. De har
laget et dokument med tekst og bilder og ettersom dette er et levende dokument ønsker
vi innspill på ting som burde vært med og nye ting som også må noteres ned.
Dokumentet skal legges på hjemmesiden vår.
• Representanter til Fjell idrettsråd (FIR): Jan Kåre Mathiassen har vært styremedlem i
FIR i noen år nå og ønsker å trekke seg. Styret har satt veldig pris på hans innsats der
på vegne av golfklubben - tusen takk til Jan Kåre. Osvald Berland har sagt seg villig
til å representere Sotra golfklubb dersom han blir valgt inn i styret til FIR.
Det ble foreslått i salen at vi valgte 4 medlemmer som skal være klubbens representant
i neste årsmøte til FIR i 2016. Sotra golfklubb har så mange medlemmer at vi kan
representeres med 4 stykker på årsmøtet til FIR med stemmerett. Nils Asbjørn Telle,
Kjell Dønheim, Johannes Netland har sagt seg villig til å delta på årsmøtet. Det er for
øvrig behov for et medlem til og om noen ønsker å delta så ta kontakt med styret.

SOTRA GOLFKLUBB HOVEDTERMINLISTE 2015
HELE ÅRET:
- Herregruppens turneringer på mandager.
- Damegruppens turneringer på tirsdager.
- Seniorturneringene på torsdag formiddag, fortsetter etter påske, 9.april. Ingen turnering i juli.
- Klubbhandicapturneringer en torsdag i måneden, til sammen 6 turneringer
- Match-turnering (Mark)

TERMINLISTE SOTRA GOLFKLUBB 2015
MARS:
Onsdag 19: Årsmøte
APRIL:
Onsdag 15-torsdag 16: Dugnad
Fredag 17: Dugnadsturnering (Olaug).
Lørdag 18: Åpningsturnering (Olaug).
Torsdag 23: Nybegynner-turnering (Lars Ulveseth).
Lørdag 25: Region Tour Hordaland (Reidar/Rikard).
MAI:
Søndag 3: Junior Tour (juniorgruppen/Ole Kristian).
Søndag 10: NSG-turnering (Olaug).
Torsdag 21: Nybegynner-turnering (Odd).
Lørdag 23: Senior Tour Hordaland (Rikard/Bjørn Fjeld).
JUNI:
Lørdag 6: Pink Cup (damegruppen).
Onsdag 10: Nordea Pairs (Odd/Rikard).
Lørdag 13: Toyota Sotra Open (Lars U).
Torsdag 25: Nybegynner-turnering (Reidar)
JULI:
Lørdag 4: Phoenix Open (Olaug).
AUGUST:
Lørdag 1: NSG-turnering (Olaug).
Lørdag 8: Telle Open (Olaug/Odd).
Torsdag 27: Nybegynner-turnering (Ole Kristian).
Fredag 28: Kvalifisering til klubbmesterskap.
Torsdag 25: Nybegynner-turnering (Reidar)
SEPTEMBER:
Lørdag-søndag 5-6: Klubbmesterskap sr og jr (Lars Erik Løvaas).
Fredag-søndag 18-20: Herretur til England (Rune Bartnes).
Lørdag 19: Ladies Tour (damegruppen).
Torsdag 24: Nybegynner-turnering (Marc).
Lørdag 26: Sartor Maskin (Reidar).
Søndag 27: Finale i Race to Belek (Rune Bartnes/Lars Ulveseth).
OKTOBER:
Lørdag 3: Proens turnering (Marc).
Lørdag 17: Avslutningsturnering (Lars U).
NOVEMBER:
Lørdag 7: Årsfest.

