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Siste nytt fra styret i Borre golfklubb. 
 

Borre golfklubb har avholdt styremøtet, tirsdag 19.04.2021 

Her er et utdrag av saker som ble diskutert. 

 

Økonomi 
Økonomien i Borre GK er for tiden fortsatt god og stabil. Klubbavgiftene ble sendt ut til alle 
medlemmer 17.03.21, mange har betalt i tide, men det er dessverre enda noen som ikke har gjort opp 
for seg. Dette medfører til stenging av spilleretten 24.04.21. Er du i tvil om du har betalt eller ikke, 
kontakt Marius Bugge på mail eller telefon så finner vi ut av det.  
 
Medlemstall 
Året 2021 startet med 610 medlemmer, mens vi pr. 21.04.2021 er 627 aktive medlemmer. En 
foreløpig økning netto på 17 medlemmer i 2021 
 
Komitèene (dame/herre/junior/senior) 
Junior komiteen har ferdiggjort sine planer for sesongen, men har flere ting på gang. Blant annet vil 
de snart begynne med salg av tørke og toalett papir som en ekstra inntekt til gruppen. Mer info om 
dette kommer senere.  
 
Dame, herre og senior gruppen har ferdigstilt terminlistene sine og disse ligger klare i golfbox. 
 
Anlegget / baneselskapet … 

- Banen takker nok en gang for den store dugnaden som fortsatt holder på. Banen er meget 
tilfredsstillende og bedre enn noen gang så tidlig på sesongen.  

- Banen savner mange nøkler som er gitt ut til medlemmene, disse vil de gjerne ha tilbake. Så 
derfor, om du har en 2’r eller 5’r nøkkel liggende, vennlig gi denne til Per Håkon snarest 
mulig.  

- Ny dametee på hull 1 er i gang, men det ventes på at ferdigplen kan kuttes. 
- Banen forespurte om klubben om vi kunne bidra med økonomisk bistand til en redskapsbod. 

Styret valgte da å gå til innkjøp av 3 stk, som vi putter inn i nærspillsområdet-prosjektet. Disse 
skal benyttes ved driving rangen og til lagring for blant annet utlånsutstyr med mer.  

 
Styret 
Styret består etter årsmøtet av Leder - Marius Bugge, Nestleder - Runar Moen, Vigdis Halvorsen, 
Mette Humphries og Børre Hofsøy. Marit Tetlie og Jonathan Jacobsen er vara medlemmer 
 
Styret har inngått avtale med Tidypay slik at vi igjen kan få betalt for turneringer og annet uten at 
kontanter skal bli benyttet. Det vil om ikke lenge komme en nettbutikk hvor betaling av alle 
turneringene skal foregå. Kvittering fremvises for å få utlevert sitt scorekort. Mer info kommer. 
 
Markedsgruppen 
Marit og Vigdis trenger materiale i form av bilder f.eks. fra banen og aktivitet som kan benyttes i 
annonser og markedsføring. Sitter du på noe slikt? Da sender du dette direkte til Marit Tetlie på epost. 
 
Covid-19 
Horten kommune har bedt om at Horten skal ut av tiltakene i 5B og over til de nasjonale 
retningslinjene. Dette vil bety at vi trolig kan begynne med klubbturneringer som er åpne kun for egne 
medlemmer. Disse tiltakene er forventet innført førstkommende fredag. 
Hold dere friske, hold avstand på banen og ta hensyn til hverandre. 
Ha en flott golf helg når den tid kommer! 
 
 
 
 
Hilsen 
Styret Borre golfklubb 


