
 

 

REFERAT MEDLEMSMØTE 

 

Sted: Vårsøg Hotell 

Tid: 21. november 2016 kl. 19.00 

 

1. Klubbhus 

- Oddvar orienterte om søknaden som er sendt inn for å bli med i kulturplana for 

Surnadal kommune de fire neste åra. Her er det sendt inn et foreløpig budsjett på 

et alternativ fra Talgø. Ingenting er bestemt gjort, men må vurderes på lik linje 

med eventuell robotklipping. 

- Finansiering her er 30-40 % tippemidler. Leiekontrakt med grunneier må være 

minst 30 år.  

- Kjøp av brakker er et anna alternativ. Dette er billigere og det er mer fleksibelt 

mtp. leie av grunn, tippemidler o.l. Hvis «brakkealternativet» blir foretrekt 

framfor tilbud fra Talgø, bør søknaden på tippemidler tas bort. 

- Det er også en side med rekruttering og forholdet mellom det og investeringer. 

Men et forbedra klubbhus kan også bidra til mer rekruttering og bedre forhold 

under f.eks. VTG-kurs og dugnader. Det er kanskje få som trør til på 

dugnadsarbeid, og kan være et faresignal. Samtidig er det et potensiale rundt 

organisert dugnad. Uansett understreker dette viktigheten med alternativet om 

automatisering. 

- Nemnd for videre arbeid med brakker fram mot årsmøtet blir Geir Garte og 

Anders Fritjof Røen 

2. Robotklipping 

- Semi rough: Orientering om Husquarna robotklippere som dekker hele banen. 

Anders Fritjof Røen orienterer om dette og det har vært befaring på banen. 

Prisforslag er framlagt på medlemsmøte. Satsing på roboter er framtida, og har 

sannsynligvis store besparelser opp mot framtidige driftskostnader og 

dugnadstimer. 

- Driving range: Hallvard har sett på et alternativ på driving rangen med både 

automatisk klipper og ballplukker. Prisoverslag er lagt fram. Husquarnaklippere 



kommer også fram som et forslag som kan prøves ut på rangen og deretter gå på 

banen. Det kan også ses på andre baner der slikt utstyr er i bruk. Fordeler er 

besparelser på ball og kluss i ballautomaten.  

- Det er generelt et positivt inntrykk på medlemsmøtet. Anders Fritjof Røen, Emil 

Naterstad, Hallvard Kvande og Stig Talgø blir komitè for robotklipping og legger 

fram nytt forslag på årsmøtet. 

Oppsummert: 

Generelt er det stor oppslutning rundt en brakkeløsning og automatisering, kanskje med 

hovedvekt på automatisering. Nemndene utarbeider forslag som presenteres på årsmøtet. 

Her bør det vedtas ett av alternativene eller begge. 

 

3. Eventuelt 

- Geir Garte orienterte kort om simulatoren med anlegget og priser. Litt 

markedsføring om simulatoren har gjort seg. Leieavtale løper i to år til, men 

alternative lokaliteter vurderes fortløpende. 

- Golfheftet med rabatter brukes av noen klubber for å trekke folk. Dette kan 

vurderes for å markedsføre klubben å trekke folk til SGK. Styret kan undersøke 

saken med plusser/minuser å gjøre et vedtak. 

- Orientering om forslaget som er på gang i golftinget med fastpris for 

medlemsskap i golfklubber med differensiering på antall hull. Formålet med 

forslaget er å knytte lokale spillere til lokale klubber.  

 

Referent: Jens Nervik 

 

 


