
13 fremmøtte

1 Valg av ordstyrer Gjert Dahl

2 Valg av referent Torunn Aamoth

3 Godkjenne innkalling Godkjent

4 Godkjenne årsmelding Godkjent

5 Godkjenne regnskap Godkjent
Bruk av overskudd : Godkjent

Vi har hatt et veldig godt resultat med overskudd på 17113 kr
Gruppen skal pr definisjon ikke ha større overskudd enn at vi driver 
forsvarlig og årsmøtet vedtok å bruke mesteparten av årets 
overskudd til å bidra med kjøp av en ny rengjøringsstasjon ved 
klubbhuset.
Denne skal være konstruert slik at det skal bli mindre søl og gris i 
området. Ønsket fra årsmøtet var også at det ble inkludert en 
mulighet for vask av køller. Vi har lenge sett behovet for en ny 
løsning rundt dette. Bidraget vårt vil være kr 14000,

6 Budsjett Vedtatt
Kommentar fra salen: Det er budsjettert med 1150 starter noe som 
kanskje er litt høyt siden folk nå kan reise mer til varmere strøk. 
Burde dette justeres noe?
Svar: Ja, dette er optimistisk,  men ved færre spillere vil det også bli 
færre premier, vinflasker etc, og da må vi evt også justere støtten i 
forbindelse med sosiale arrangement noe.

7 Innkomne saker:
Match Play - Vedtatt

- All påmelding skjer via GolfBox

- Betaling skjer via GolfBox

- Høyeste tellende spillerhandicap = 36,0 – spillere med høyere 
handicap kan delta
- Max antal deltagere 32 herrer og 16 damer. Ved behov opprettes 
ventelister
- Alle matcher skal være spilt innen oppgitt frist

- Det spillerhandicap man starter 1. runde med, vil være tellende 
gjennom hele konkurransen.
- Herre spiller fra tee 43 og damer fra tee 38

- Klasser : Damer og Herrer

- Det vil bli walkover dersom en av spillerne ikke kan møte
- Det vil IKKE bli walkover dersom begge spilleren melder forfall, da 
vil resultatet bli null for begge i den aktuelle matchen

Referat årsmøte Fana seniorgruppe 22 februar.



- Ballplassering skal ALLTID følge det som står på skiltet for 
ballplassering  ved hull 1
- Det vil bli invitert til et orienteringsmøte om hvordan tildelte slag 
fungerer i match

Forslag til ny klasseinndeling i Eclectic Vedtatt

Damer egen klasse

Herrer under 65 spiller fra Tee 48. Herrer fra 65 og over spiller fra Tee 43

Kun samlet premiering etter endt turnering

Trekkepremier etter hver runde

Forslag til ny klasseinndeling i Vandrepokal turnering:
Herrer klasse A - hcp 0-36/Herrer klasse B - hcp 36,1 - 54/Damer 
klasse A - hcp 0-36/Damer klasse B - hcp 36,1 - 54

Forkastet

Nytt forslag fra salen:
Herrer kan velge utslagssted uavhengig av alder og alle herrer stiller i 
samme klasse. Det betyr at det blir to klasser, en dame klasse og en 
herreklasse, begge fra 0 - 54 i hcp

Vedtatt

De som evt spiller fra annen Tee enn det som står på scorekortet vil 
bli disket fra den runden

Vedtatt

Forslag om å starte mandagsturnering kl 09:30 istedenfor kl 10:00 Vedtatt

8 Valg Valgkomiteens forslag Vedtatt

For å ivareta kontinuitet har vi nå kvantifisert antall år hvert enkelt 
medlem velges for som følger (dette er selvfølgelig ikke til hinder for 
å ta gjenvalg J)
Leder :                          Gjert Dahl                         1 år (på valg i 2023)
Turneringsansvarlig:    Torunn Aamoth               2 år (på valg i 2024)
Kasserer:                       Åse Scheie                        1 år (på valg i 2023)

Ny Styremedlem:              Vibeke Oppedal Larsen    2 år (på valg i 2024)
Ny Styremedlem:              Svein Håkon Kjærland      1 år (på valg i 2023)

9 Velge valgkomite
Valgkomiteens forslag 

Åse Scheie og Helle Vik Vedtatt


