ÅRSMELDING 2019-2020
STYRET
Styret har bestått av følgende personer:
Kontaktperson: Jonas Vie
Kasserer: Odd Fuglum
Styremedlem: Svein Egil Ristad
Styremedlem: Johannes Vold
Styremedlem: Hans Solum
Det ble ikke avholdt årsmøte i 2020 på grunn av nedstengning.
Styret har derfor på eget initiativ valgt å videreføre virksomheten inntil årsmøte kan avholdes

Medlemsmassen
Klubben har 90 medlemmer med spillerett i tillegg til 2 æresmedlemmer og 2 grunneiere.
Derav er det 2 fjernmedlemmer.

Klubbhus / Bane:
Drift av banen
Ove, Hans og Asbjørn har utgjort banekomite
Asbjørn Hagerup har hatt ansvaret for greener og vanningsanlegg. Hans,Klaus Jan, Endre,Ove og
Bertil l har tatt seg av klippingen. i 2019 og 2020 Styret takker de for en utmerket jobb gjennom
begge sesongene
Banen har vært i god stand tidlig i begge årene Med unntak av flommen i 2020, har overvintring og
værforhold vært på vår side I kombinasjon med stor innsats fra banemannskap, så har banen
fremstått eksemplarisk både for medlemmer og ikke minst besøkende. Vi ser utfordring i å holde
bunkere intakt. Siste året har de vært satt i stand ved en dugnad før turneringer. Styret har vurdert
mekanisering av dette, men foreløpig er det ikke prioritert.
Drivingrange er overtatt fra 2020. Styret er fornøyd med prøveåret og vi ønsker å fortsette denne
ordningen. Styret mener denne aktivt kan bidra til bedre rekruttering til klubben Nytt styre må finne
en permanent ordning for drift av denne.
Minigolfbanen er noe brukt, men økt markedsføring kunne kanskje ført til økt bruk.

Maskinpark.
Utstyret er i god stand og alt vedlikeholdes godt av Klaus og Hans.
Styret ser ny fairwayklipper som den første større investeringen, og planlegger økonomisk deretter.
Den gamle traktoren er solgt i 2020.
Klubbhus.
Huset er i bra stand, og Endre har tatt ansvar for renhold og etterfylling av papir og såpe på
toalettene. Det er behov for noe utvendig vedlikehold.

Medlemsaktiviteter 2019 og 2020:
Kurs:
Kursaktiviteten hat tatt seg vesentlig opp spesielt i 2020
Corona året har sammen med den generelle interessen for golf gitt et løft i interessen for sporten.
Styret takker Ove og Sten som har drevet opplæringsaktivitet

Turneringer

AEO-open ble avlyst

. Klubbmestere2020 ble
Kenneth Lien Opdal.
Kathe Mentzen Ristad
Eilif Ristad
Vi gratulerer vinnerne

Vi takker Reidar som har stilt opp og tatt ansvar for avviklingen av turneringer
Texas har blitt arrangert nesten hver Tirsdag, med til dels bra oppmøte.

Økonomi:
Klubben har også i to siste år hatt positivt økonomisk resultat. Dette takket være gode sponsorer
og aktiv sponsorgruppe. Siste større investering var Roughklipper. Styret planlegger for å ta en
investering i ny fairwayklipper, så snart dette blir nødvendig
Årsresultatet er på kr.79.366 for 2019 og kr 36.867 for 2020
Eiendeler pr 31/12 2020:
Likvide midler
Kr.443.895
Øvrige eiendeler
Kr.257.344 (bokført verdi av maskiner)
Drift av drivingrange må innarbeides i driften og finansieres gjennom betaling for bruk eller
økning i kontingent
Klubben har et meget godt samarbeid med ca. 20 sponsorer. Av disse oppnådde klubben
betydelig støtte i form av tjenester og direkte pengestøtte. Uten sponsorstøtten hadde det ikke
vært mulig å drive Namdal Golfklubb, så vi retter en stor takk til sponsorgruppen og sponsorene.

Internett:
En minner om klubbens hjemmeside: www.namdal-golfklubb.no og klubbens facebook-side:
Namdal Golfklubb.
Facebooksiden oppdateres kontinuerlig og alle relevante opplysninger blir fortløpende lagt ut
der, vi burde kanskje vært bedre til å oppdatere klubbens hjemmeside for å nå ut til flere som
ønsker å spille på banen vår. Styret ønsker aktive medlemmer som kan bidra med stoff/leserbrev.

Styrets visjoner for kommende sesong:
Klubbens største utfordring er som alltid å rekruttere nye medlemmer.
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