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Kjære medlemmer
Velkommen til ny sesong i Fana Golfklubb. Vi er kommet til mars måned og utrolig nok ligger snøen
fremdeles i området vårt. Vi er alle spente på når banen kan være klar for sesongen og ønsker at de
milde dagene skal komme raskt. Vår dyktige Head Green Keeper, Daniel Kristiansen, følger
værmeldingene fra dag til dag og er klar til å gjøre de nødvendige tiltak for å få banen i god stand til
sesongen.

Smakverket – ny restauratør
Fana Golfklubb har inngått avtale med Smakverket for drift av restauranten Albatross. For de som
ikke kjenner til Smakverket fra før, så driver de restauranten i Bergen Kunstmuseum i tidligere
Lysverket sine lokaler. Smakverket er kjent for høy kvalitet på det de serverer og har spesialisert seg
på fransk, italiensk og norsk mat. De har lovet å skape en trivelig kafé-stemning i restauranten med
en meny som er tilrettelagt for oss golfere.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte seg av restauranten når den åpner for servering, og
ellers legge private selskaper eller forretningsmøter/-konferanser til våre lokaler.
Restauranten er allerede i gang med å ta imot booking av møte-, konferanse- og selskapslokalet, så
send en e-post til albatross@fanagolf.no eller ring tlf. 94 23 30 00 for bestilling. Se også info vedlagt.

Veien til golf
Veien til golf (VTG) – er det nye navnet på Grøntkort-opplæringen som Norges Golfforbund har
introdusert denne våren. Det nye opplegget skal senke terskelen for å begynne med golf og gi nye
spillere en mest mulig praktisk og positiv tilnærming til golfen. Det er ikke noen obligatoriske prøver,
verken teoretisk eller praktisk, men alle må gjennom et gitt pensum for å gå ut på banen. Enhver
nybegynner skal etter kurset få tilbud om oppfølgning etter behov. Etter avsluttet og godkjent VTGkurs tildeles spilleren klubbhandicap – 54.
Vi er nå i gang med å planlegge opplæringen her i Fana Golfklubb og vil legge ut informasjon på
nettsiden vår når dette er klart.

Ny nettside
Vi er i samarbeid med vår sponsor Reaktor, i gang med å utforme ny nettside til Fana Golfklubb.
Målet vårt er å ha denne klar til 1. april og dermed i god tid før sesongen starter. Av denne grunn vil
dagens nettside kun bli oppdatert med den mest nødvendige informasjonen.

Medlemskap og kontingenter
Alle skal nå ha mottatt faktura for innbetaling av kontingent for 2010. Vi har fått en del
tilbakemeldinger på endringer i medlemskap og håndterer forespørslene så raskt vi kan.
Når det gjelder medlemskap og tilbakebetaling av innskudd, håndteres disse etter hvert som nye
medlemmer melder seg inn. Vi er svært glade for at mange av de som valgte prøvemedlemskap i fjor

har valg å bli i klubben vår, og jobber for at ordningen også dette året vil gi de samme resultatene. Vi
beklager at det tar en stund før alle får sine innskudd tilbake, men her er vi avhengig av å få nye
medlemmer inn først.

Årsmøtesaker
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 16. februar og alle fremlagte saker ble godkjent av årsmøtet.
Følgende ble valgt til nytt styre:
Leder

Omar Mekki

Nestleder

Anna R. Dragset

Styremedlem Roger Apelseth
Cato Salbu
Andreas Helland
Evelyn Bratland
Rune Adolfsen
Vi kan ellers nevne at følgende innkomne saker ble vedtatt:


Styret fikk mandat til å nedsette en arbeidsgruppe som har i oppdrag å utrede
konsekvensene i forhold til ulike organiseringsmodeller for Fana Golfklubbs anlegg.



Det ble gjort endringer til §4, slik at ny tekst er: ”Skyldig kontingent og avgifter vedtatt av
årsmøtet i Fana Golfklubb blir trukket fra på medlemsinnskuddet når dette løses ut, jfr. § 10.”



Vi hadde den glede å utnevne Johan Horn som æresmedlem i Fana Golfklubb på årsmøtet.
Johan Horn har lagt ned betydelig innsats gjennom årene for å skape klubben til det den er i
dag.

Nye telefonnumre
Vi har nå fått nye telefonnumre, så noter følgende:
Resepsjon/booking bane

94 23 10 00

Administrasjon

94 23 20 00

(fanagolf@fanagolf.no)

Restaurant Albatross

94 23 30 00

(albatross@fanagolf.no)

Som ny daglig leder vil jeg takke for den gode velkomsten jeg har fått både fra styret, ansatte og
medlemmer, og ser frem til et godt samarbeid fremover for å gjøre klubben til et godt sted å møtes.

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

