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Siste nytt fra styret i Borre golfklubb. 
 

Borre golfklubb har avholdt styremøtet, mandag 7. juni 2021 

Her er et utdrag av saker som ble diskutert. 

 

Økonomi 
Økonomien i klubben er bra og blir bedre og bedre for hvert nytt medlem som tilkommer. 
Dette medfører selvsagt at budsjettene vil avvike fra resultatet i positiv betydning.  
 
Medlemstall 
Året 2021 startet med 610 medlemmer, mens vi pr. 06.07.21 er 724 aktive medlemmer. En foreløpig 
økning netto på 114 medlemmer i 2021 
 
Komitèene (dame/herre/junior/senior) 
Juniorene er godt i gang med turneringene (Narvesen Tour) og deltagerlisten fra Borre GK er lang 
ved hver turnering.  

- 03-04 august avholdes Ungdomsmesterskapet for ungdom i alderen 13-16år. Her må 
juniorene våre kjenne sin besøkelsestid. Hcp grensen er satt til 25 for jenter og 20 for guttene, 
hvilket betyr at flere av våre juniorer burde benytte muligheten til å melde seg på. Klubben 
dekker selvsagt startkontigenten, så ta vare på kvitteringen og send den til klubben! Det er 
begrenset med plasser, så påmelding burde skje raskt! Ta med mor og far på tur! 

 
Anlegget / baneselskapet … 

- Det er positive tilbakemeldinger på starter tjenesten, og baneselskapet ønsker seg starter og 
marshall i helgene. Vigdis Halvorsen hjelper dere i gang dersom dere ønsker å hjelpe til med 
dette! 

- Gården er solgt som de fleste nok nå har fått med seg via lokalavisen. Kjøper og sum er som 
nevnt i artikkelen ukjent for både daglig leder og styret i klubben. 

 
Styret 
Styret består etter årsmøtet av Leder - Marius Bugge, Nestleder - Runar Moen, Vigdis Halvorsen, 
Mette Humphries og Børre Lyder Hofsøy. Marit Tetlie og Jonathan Jacobsen er vara medlemmer 
 
Arbeidet med Tidypay skulle vise seg og bli en skuffelse, etter mye arbeid og timer lagt ned, like før 
lansering ble vi gjort oppmerksomme på at måten systemet fungerer på, ikke vil kunne samhandle 
med de systemer vi allerede har i drift. Dette medførte derfor at avtalen ble kansellert, og at vi igjen 
har opprettet VIPPS. Så fra og med i dag skal vipps benyttes. Husk at alle må skrive i 
kommentarfeltet hva dere betaler for. Og vennligst ikke betal for flere turneringer enn den første 
turneringen som kommer. Dette for å kunne se hvem som har betalt for hva. 
 
Styret i klubben føler at stemningen i klubben og på tunet er positivt, tilbakemeldingene er bra og det 
er lite å sette fingeren på. 
 
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 
Golf-Norge åpner mer og mer. De nasjonale turneringene er så vidt i gang og vi kan trolig se flere 
lettelser utover sommeren. Men husk smittevern og hold avstand! 
 
Ha en flott kveld videre! Og husk Flaggturneringen til helgen! 
 
 
 
 
Hilsen 
Styret Borre golfklubb 


