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Siste nytt fra styret i Borre golfklubb. 
 

Borre golfklubb har avholdt styremøtet, mandag 21.10.21 

Her er et utdrag av saker som ble diskutert. 

 

Økonomi 
- Økonomien i klubben er fortsatt bra. 
- Arbeidet med budsjetter for 2022 er startet og arbeidet vil pågå helt frem mot ca februar 2022. 
- 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. 

Styret har derimot gikk juniorgruppen godkjenning til å kjøpe inn noe nytt treningsutstyr for 
vintertrening. Dette er begrunnet god økonomi og ett ønske om å bidra med fremdeles positiv 
utvikling i junior gruppen.  

 
Medlemstall 
Året 2021 startet med 610 medlemmer, mens vi pr. 21.10.21 er 800 aktive medlemmer. En foreløpig 
økning netto på 190 medlemmer i 2021 
 
Komitèene (dame/herre/junior/senior) 
-Turneringskomiteen har avholdt sine siste turneringer, og arbeidet med evaluering og planlegging av 
neste sesong starter opp. 
- Junior gruppen vil ha trening innendørs på Granly som i fjor.  
 
Anlegget / baneselskapet … 

- Det er ingen nye nyheter angående nye eiere. Så styret må derfor bare avvente til vi får mer 
informasjon. 

- Per Håkon med mannskap reiser på gresskurs i 2 uker.  
-  

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 i 2021 har vært positiv. Klubben må arbeide målrettet 
for å ivareta alle våre nye medlemmer og selvsagt de som allerede har mange år her. Dette vil være 
ett viktig tema på Fagdagen og Tinget i november.  
 
Det er dessverre 1 som har meldt forfall til fagdagen i november. Derfor lurer styret på om det er noen 
som kunne tenke seg å delta. Vi ønsker i hovedsak en kvinne/dame. Som allerede bidrar aktivt i 
klubben, eventuelt en som kanskje ønsker å delta mer aktivt.  
 
 Mer informasjon om Fagdagen finner man på hjemmesidene til Norges Golfforbund. Ønsker du å 
være med? Ta kontakt med Marius på telefon eller mail. 40283202, buggemarius@gmail.com 
 
 
Banen er stengt, og styret ønsker alle våre medlemmer en flott høst. Ta gjerne turen innom det  
Hvite Hus for å ta dere en kaffe og kanskje en vaffel på turene deres! 
 
 
 
 
 
Hilsen 
Styret Borre golfklubb 


