Forslag årsmøte 2020
1. Styresammensetting
Er det i vår klubb nødvendig med styreleder, nestleder og 5
styremedlemmer?

2. Pynte banen
Rydde rundt elva i dalen på utslag 1 så det ser litt mer tiltalende ut for
gjestespillere, og oss selv.

3. Åpen Sommerkiosk
Søke NAV om hjelp 20. juni- 10. august fra kl. 10:00 – 16:00

4. Ønsker du å bli like god golfspiller som Viktor Hovland?
Forsøke å dra i gang barne-/juniorgolf igjen.
Etter at Viktor Hovland har gjort slik suksess ute i verden er det kanskje
litt aktuelt? Sende innbydelse til alle omkringliggende skoler til info.
møte med barn og foreldre. (Smi mens jernet er varmt).

Sande, 1. mars 2020
Valgkomiteen

Styrets bemerkning til Valgkomiteens forsla til Årsmøtet:
Ad 1. Styresammensetning.
Det er ikke påkrevet med så mange styremedlemmer, så svaret på spørsmålet er Nei.
Antallet styremedlemmer er imidlertid vedtatt i klubbens lov.
Dersom antall skal endres, krever det at Årsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall.
Deretter må signerte Årsmøteprotokoll og endret lovtekst sendes inn til Vestfold Idrettskrets til
informasjon.
Forslagsstiller har ikke noe forslag til annet antall styremedlemmer, så hvis Årsmøtet ønsker en
annen sammensetning av styret, må dette foreslås og vedtas av Årsmøtet.
Punkt 2, 3, og 4 ansees ikke som saker egnet for Årsmøtevedtak.
Vi velger allikevel å kommentere dem.
Ad punkt 2. Rydde i dalen mellom utslag og green på hull 1.
Dette er absolutt et godt forslag.
Det krever imidlertid at medlemmer er villig til å gjøre jobben som en dugnadsinnsats.
Det nedlegges allerede en betydelig dugnadsinnsats i klubben, hvorav endel er absolutt påkrevet for
at klebben skal eksistere.
Dugnadsarbeide for «forskjønnelse» av banen er absolutt ønskelig, og det er mange oppgaver på
banen som er ønskelig å få gjort.
Hvis noen ønsker å danne en dignadsgruppe som tar ansvar for å rydde dalen, har styret ingen
motforestillinger til dette.
Dugnadsoppgaver på banen burde høre inn under Banekomiteens ansvar. Dessverre har
Banekomiteen ikke hatt noen formell leder de siste årene, en utfordring vi burde jobbe mer aktivt
med.
Ad punkt 3.
En av klubbens svakheter er at vi ikke har åpen bemannet kiosk.
Styret er positive til at det kan søkes NAV om hjelp til å drifte kiosken i noen sommeruker.
Imidlertid, siden vi ikke har medlemmer som er tilstede i kiosken, er det ikke greit å slippe en NAVarbeider til der på egenhånd. Vedkommende må isåfall oppløres av klubben på forhånd, av en som
kan systemet.
Det er tidligere gjort henvendelse til NAV om dette, med negativt resultat.

Ad punkt 4.
En sovende juniorkomite uten noen medlemmer / leder, er en av klubbens største mangler. For å
drive aktiv barne-/junior-aktivitet, kreves det noen engasjerte ildsjeler som er villig til å påta seg
denne oppgaven. Problemet har vært at vi mangler slike personer.
Styret er veldig positive til å få liv i junioravdelingen igjen, og er takknemlige for forslag til personer
som kan påta seg denne rollen.
Når / hvis vi har disse personene på plass, er det absolutt en god ide å sende info / invitasjon til
omliggende skoler mm.

2. mars 2020
Styret Sande Golfklubb

