Styrets beretning 2016

Styret har hatt fokus på sportslig satsning i alle medlemskategorier, med egne treninger og
støtteordninger i regi av klubben. Mange klubber sliter med utmeldelser, men i Byneset
Golfklubb har vi nå en netto medlemsøkning til tross for en del utmeldelser. Vi får håpe
denne trenden fortsetter i 2017.
Økonomi:
Klubben sliter med at flere unnlater å betale inn klubbavgiften slik at vi kan drive klubben
etter vår vedtatte plan om sportslig satsning og treningstilbud til medlemme. Dette har ført
til at vi har måttet kutte i den del støtteordninger, samt at vi i budsjettet for 2017 ikke kan
innfri alle ønsker fra de ulike gruppene vi har i klubben.
Som følge av dette går klubben med et underskudd på ca 16.180.- i 2016. Klubben går ca i
pluss/minus null hvert år, men vi skulle gjerne hatt mer penger for å sikre både den
sportslige satsningen og treningstilbudet fremover.
Medlemsutvikling:
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Satsing 2017:
Vi ønsker å ivareta våre medlemmer, få flere på barn og golf og vi skal i tillegg gjøre mer for
å få frem damer i klubben.
Byneset Golfklubb er vi valgt ut til å delta i forbundets nye satsning ”Prosjekt ivaretakelse”.
Her ble vi valgt ut som en spennende samarbeidsklubb. Styrets motivasjon og ønsket effekt
med å bli med på denne satsninger er følgende:
- Beholde dagens medlemmer lenger som golfspillere
- Mer fornøyde medlemmer
- Økt rekruttering, spesielt jenter/kvinner
- Klubben ønsker å gi et bedre tilbud til bredden av medlemmer. Dette gjelder fra
yngre til eldre. Elitegolferne har vi et greit tilbud til i dag, slik at disse vil vi holde
utenom dette prosjektet.
- Vi ønsker basert på kvalitativ innsikt og eventuelt kvantitativ måling sørge for at
klubben er ”rigget” for fremtiden.
- Vi ønsker å benytte prosjektet, for om mulig å engasjere enda flere frivillige inn i
klubbarbeidet. Dette gjelder trener-ressurser spesielt, men også i andre funksjoner i
klubben. Vi ønsker å bruke dette prosjektet til å skape konkrete aktiviteter vi kan
benytte de ulike frivillige ressursene til.
Det er viktig for Byneset å være en synlig og deltakende klubb både som samarbeidspartner
og som arrangørklubb for forbundstureneringer. Junior-NM 2016 fikk strålende kritikk, og vi
har blitt forespurt om å ta på oss å arrangere Srixon Tour i august; noe vi ser frem i mot.
Dette gir også et bedre klubbmiljø, da vi har noe å samles rundt av konkrete aktiviteter.
Vi har innledet et samarbeid med Klæbu Golfklubb på juniorsiden som begge klubbene vil
nyte godt av.
Norges Golfforbund:
NGF har forlenget kostholdsamarbeidet med oss for ytterligere to år.
I tillegg sitter vi forretningsutviklingsgruppen til NGF som skal se på merkevaren Norsk Golf.
Reidar Stølan er Tournament Director (TD) for NGF.
Sportslige resultater:
Til tross for lite økonomiske ressurser har klubben klart en god del bra resultater i 2016. Live
Enodd Hope fikk bronse i NM og Martin Ulseth vant Norges-Cup finalen på Drøbak. Martin
klarte i tillegg å kvalifisere seg til Nordic Leauge. Se rapport fra sportslig utvalg.
Turneringer:
Se rapport fra Turneringskomiteen.

Klubbmestere 2016:
Klubbmester herrer: Lars Martin Berg
Klubbmester damer: Live Enodd Hope
Klubbmester junior gutter: Jakob Stølan Malvik
Klubbmester junior jenter: Live Enodd Hope
Klubbmester senior herrer: Brage Stoknes Jensen
Klubbmester senior damer: Lise Schjølberg
Vinner nettoklasse: Frode Loholt

Det har vært avholdt 6 styremøter i 2016.
Reidar Stølan og Øyvind Krag Ingul representerte klubben på GolfForum.

Med vennlig hilsen

Styret i Byneset Golfklubb

Øyvind Krag Ingul, Asbjørn Bredesen, Nina Feragen, Anne Vinje Jensen, Einar Olsvik, Reidar
Stølan og Andreas Stålby.

