
Medlemsmøte – informasjon fra klubb og baneselskap 

Til alle medlemmer, store og små! 

 

Styret i klubben har mottatt henvendelser om at ett medlemsmøte er ønsket. 

 

Dette har både klubb og bane stor forståelse for, men under dagens omstendigheter ønsker vi ikke å 

samle medlemmene i ett rom grunnet Covid-19. Smittetallene ser ut til å øke noe igjen, og vi ønsker 

rett og slett ikke å være ansvarlige for å spre en evt smitte innad i vår organisasjon. 

Samtidig er det viktig at medlemmene våre får svar på de spørsmålene de har. Dette er en vanskelig 

knivegg å bevege seg på.  

 

Det har vært ett og er fortsatt ett spesielt år vi er inne i og dessverre om ikke alt for lenge skal 

avslutte. Banen har vært i en fantastisk stand og vi må se mange år tilbake for sist å huske gresset 

som i år.  Året under ett har vært preget av veldig mye positivt hva angår det sportslige. Og tallene 

som banen publiserte her litt tidligere i september viser også at veldig mange andre enn bare vi selv 

syntes banen vår har vært fantastisk i år!  

 

Det vil alltid være ting vi kan forbedre, en ting både klubb og bane er klar over er at kommunikasjon 

er ett av temaene vi må jobbe mye med. Derfor begynner banestyret, klubbstyret, proer og det hvite 

hus med felles-møter minst 2 ganger pr måned. Her skal vi sammen snakke om den forrige uken og 

neste uke. Planer og tanker skal gjennomgås. Og vi håper at også samarbeidet mellom alle parter da 

kan bli enda bedre og samkjørte enn de er i dag. 

 

Derfor ønsker både klubb og baneselskap at alle spørsmål medlemmene ønsker svar på, det være 

seg fremtiden, gresset, medlemskap, planer, det hvite hus, treninger osv. Rettes til klubbens styre 

via e-post. klubben@borregb.no 

 

Vi vil deretter samle alle spørsmål som kommer inn, innkalle til ett arbeidsmøte med alle parter for 

deretter å besvare de innkommende spørsmålene etter beste evne. Svarene blir så publisert i alle 

våre kanaler (hjemmeside og Facebook) Dette er ikke en 100% optimal måte å løse dette på, men vi 

slipper i det minste å bekymre oss for covid-19 i denne sammenheng 

 

Frist for innsending av spørsmål: 20.09.20 

Svar vil bli tilgjengeliggjort senest 14 dager etter denne fristen. 

 

 

Vennlig hilsen 

Klubben, Banen, Proer, Det hvite Hus og evt andre som er glemt nå.. 

mailto:klubben@borregb.no

