Styrets Årsberetning for sesongen 2017.
Etter årsmøtet 2017 ble det en del endringer i styret, mange gikk ut og nye kom inn, styret brukte tid
i starten til og områ seg slik at vi fikk strukturert arbeidet, der alle i styret følte seg ivaretatt.
Styrets oppdrag er å styre klubben etter de avtalene som er inngått og hva som ble bestemt på
klubbens årsmøte, og vi kan med hånden på hjerte si at det mener vi at vi har gjennomført.
Vi har hatt en god dialog med våre samarbeidspartnere, ansatte, og komite ledere. Det er ikke oss
kjent at vi ikke har løst alle saker som har dukket opp igjennom sesongen. Det har vært stort fokus på
dokumentering og etterlevelse av alle inngåtte avtaler med alle involverte.
Styret har gjennomført 8 styremøter, 5 AU møter og 2 SU møter i perioden, 76 saker til behandling, vi
har gjennomført 4 kvartalsmøter med den ansatte.
Her er noen av sakene vi jobber med.
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Utformet et Årshjul som gir kommende styrer en hjelpende hånd om hva man må ha fokus
på når og hvordan.
Opprettet en web basert Lagringsplass av klubbens dokumenter
Gjennomført lønnsforhandlinger
Prosjekt Ivaretakelse
Prosjekt Overtakelse
Medlemspleie
Rekruterings arbeide
Kursing
Samarbeidsavtaler med andre klubber
Deltatt på golftinget
Lagt til rette for gjennomføring av ulike turneringer.

Økonomien er en veldig viktig faktor og som sier noe om hva vi egentlig kan ha av aktiviteter,
Inntektene våre kommer fra medlemmene og noe fra idrettens støtteordninger.
Vi fikk oss et lite slag i ansiktet når vi fant ut at budsjetteringen som ble vedtatt på årsmøtet hadde
en feil på i overkant av 59000,- på inntektssiden. Det er jo litt trist at det nye styret måtte sette i gang
kutt på aktiviteter med en gang, men det klarte vi greit, og at det til syvende og sist ikke gikk så mye
utover våre medlemsaktiviteter. Vi kommer i havn med et +\- 0 resultat og det er vi veldig godt
fornøyde med.
Styret har ikke vært aktiv på klubbens hjemmeside i 2017. Det er det flere grunner til. Vi var lovet at
en ny app-basert hjemmeside skulle falle på plass i juni måned. Den ble utsatt og utsatt og med gode
grunner for det. Vi håper at dette faller på plass i løpet av april 2018. Her har vi en intensjon om å
være aktiv og da mere synlig for medlemmene.
Golfanlegget på Byneset er et av Europas beste golfanlegg, Styret for golfklubben er veldig fornøyde
med kvaliteten som dette anlegget er kjent for.
Styret håper at medlemmene ser hvilket enormt arbeide som nedlegges i anlegget og hvor heldig vi
er som kan spille golf på et slik velholdt golfanlegg.

Medlemsutvikling.
Klubben er veldig opptatt av å legge forholdene til rette slik at de fleste golfspillerne i Midt-Norge ser
på Byneset golfklubb som en inkluderende og attraktiv klubb å bli medlem av.
Den jobben som gjøres av de frivillige i ulike komiteer har en enorm verdi for klubben vår.
Styret vil takke samtlige som har bidratt, men en spesiell takk til klubbens komiteledere og det
samarbeide vi har hatt gjennom sesongen.
Medlemstallet er per 1/1-18 på 1266 personer, det er en liten økning fra de
tidligere år. Tilsvarende tall pr1/1-17 var 1178.

Prestasjoner sesongen 2017.
Klubbmestere 2017.
Brutto Herrer:
Brutt Damer:
Junior gutter:
Junior jenter:
Senior Herrer:
Senior Damer:
Vinner nettoklasse:

Paul Blaikie
Live Enodd Hope
Jakob Stølan Malvik
Live Enodd Hope
Frode Bostad
Lillian skrødal Nervik
Per Christian Endresen

Deltakere Europa Tour.
Martin Ulseth
Elias Bertheussen

Deltakere Challenge Tour.
Elias Bertheussen
Vi viser ellers til de ulike komiteene sine årsrapporter.

Styret Byneset golfklubb.

