
REFERAT ÅRSMØTE SENIORGRUPPEN I FANA GOLFKLUBB  
 

Dato/Sted: 7.Mars 2012 kl 19:00 i Klubbhuset 

Antall framøtte: 39 

Møteleder:Terje Myhre 

Referent: Åse Scheie 

 

 Årsmøtet godkjente Årsmelding og regnskap for 2011. 

Aktivitetsplanen for sesongen 2012 er godkjent. Totalt vil det være 18 mandagsturneringer med et 

variert turneringsprogram i løpet av vår- og høst sesongene. Stableforturneringene vil være handicap 

regulerende fra 2012. 

Golfboks vil bli benyttet til påmelding og registering av resultater.  Det er viktig at på-avmeldingsfrist 

overholdes – innen lørdager kl.18. Ved sykdom- husk å melde fra så raskt som mulig. Sjekk med Edith 

Kalve at du har riktig e-post adresse og telefon nr. I golfboks. 

Startkontingent til mandagsturneringene er kr. 50. Det vil bli sosialt samvær etter hver turnering med 

kaffe og noe å bite i. I år må vi selv lage kaffe/te og eventuelt steke vafler. Vi må også rydde opp etter 

samværet. 

Gunnulf orientert om Matchplay cup for 2012. Påmeldingsliset vil bli hengt opp på tavlen i 

klubbhuset.  Orientering om cupen, spille regler etc. blir sendt til alle seniorer. I tillegg ble det 

orientert om endringer i golf reglene 2012.  

Hans-Magne orienterte om kommende NSG sesong. Det blir arrangert 12 turneringer i Hordaland 

samt lagmatch i Bergensområdet. Damene oppfordres til å stille lag. Innbydelse vil bli sendt NSG 

medlemmene. 

Startkontingenten for mandagsturnering 4.juni vil i sin helhet gå til Pink Cup kreftsak. 

Høstsonaten arrangeres av Bjørnefjorden GK. Dato kommer senere. 

Det ble orientert kort om en ny turnering-Sekskanten. Cato salbu er foreløpig kontaktperson. Det vill 

kommer mer informasjon på senior hejmmeside om spilledatoer, spilleform etc. Startkontingent+ 

greenfee kr 400. 

Terje orienterte om de to nye golfsimulatorene i klubbhuset. Vi vil forsøke å få i gang en Senior 
vinterturnering fra november 2012. 
 
Matchplay cup vinnerene av hhv. gruppe A- Helle Vik- og B -Margareth Næss- fikk sine velfortjenete 

premier. 



Valget ble gjennomført med akkklamasjon. Leder Helle Vik, kasserer Erik Vad, NSG kontakt Hans-

Magne Ellingsen. Øvrige komitemedlemmer er Sigvor Reisæter, Arne Faannnessen,  Gunnulf Firing, 

Rolf Axe, Svein Pedersen, Margareth Næss, Gudny og Svein Olaf Hansen, Åse Scheie. Nye 

medlemmer til komiteen ønskes hjertelig velkommen. 

Ny valgkomite 2012-2013: Svein Olaf Hansen og Terje Myhre 

Revisor: Einar Sletten 

Ingen inkomne saker. 

 

 

 

 


