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Siste nytt fra styret i Borre golfklubb. 
 

Borre golfklubb har avholdt styremøtet, mandag 23.08.21 

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.  
Det er foreløpig vært mindre utgifter enn budsjettert, dette har også en påvirkning. 
 
Medlemstall 
Året 2021 startet med 610 medlemmer, mens vi pr. 18.08.21 er 787 aktive medlemmer. En foreløpig 
økning netto på 178 medlemmer i 2021 
 
Komitèene (dame/herre/junior/senior) 

- Flere av våre juniorer deltok både på Future camp og Ungdomsmesterskapet. Dette er veldig 
positivt. De bidrar også positivt i klubben med sitt blide vesen og tilstedeværelse.  

- Trener 1/ungdomsdriven deltagerne som står for knøtte treningene, mottar veldig gode 
omtaler for arbeidet de gjør og barna trives veldig godt med trenere. Stor takk til trenerne 

 
Anlegget / baneselskapet … 

- Baneselskapet har presentert en av de fineste banene under klubbmesterskapet. De har gjort 
ett godt stykke arbeid, og klarte uten store problemer å lage en tøff og utfordrende bane, så til 
slutt ga oss verdige klubbmestre i alle klasser.  

- Styret har ikke mottatt noe informasjon om nye eiere pr i dag. Så informasjon kommer så 
snart vi vet noe. Det er mye rykter og snakking. Det er nok ikke rot i virkeligheten i så mye 
eller noe av dette. Derfor ber vi om at medlemmene venter til vi som klubb vet noe mer.  

 
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 
 
Det er Golfting (årsmøte for golf-Norge) og fagdag i år. Styret ønsker derfor pga økonomien å sende 
flere enn normalt på dette. Dette er læringsarena med både intensiv kurs og sosial deltagelse. Man 
møter mange mennesker i alle posisjoner fra hele golf Norge. Og man får med seg noen tips og triks 
av og til.  
 
Styret i klubben føler at stemningen i klubben og på tunet er positivt, tilbakemeldingene er bra og det 
er lite å sette fingeren på. Styret ber om at alle behandler banen pent, bare tenk at den er din og 
etterlat den i samme stand som du vil finne den. Reparer nedslagsmerker og divots.  
 
 
Covid-19 
Golf-Norge åpner stadig mer og mer. Vi er straks tilbake til normalen, Vi har derimot i Borre golfklubb 
besluttet at flaggstangen IKKE skal taes ut av hullet når det er klubben som arrangerer turneringer. 
De nasjonale turneringene er nå godt i gang og vi kan så smått begynne å se lyset i tunnelen for 
denne pandemien. (håper vi) Men husk smittevern og hold avstand, dette gjelder enda! 
 
Ha en flott kveld videre! Og husk Borre Challenge som arrangeres om kort tid. Banen blir spilt på sitt 
tøffeste, men vanskelige og morsomme flagg plasseringer. Så har du lyst på en morsom utfordring? 
Meld deg på. 
 
 
 
Hilsen 
Styret Borre golfklubb 


