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Siste nytt fra styret i Borre golfklubb. 
 

Borre golfklubb har avholdt styremøtet, mandag 12.10.20 

Her er et utdrag av saker som ble diskutert. 

 

 
Økonomi 
Økonomien i Borre GK er for tiden god, nye medlemmer i løpet av året har gjort at 
budsjettet er noe misvisende i positiv retning. 
Nærspillsområdet har medført at klubben har måtte dekke noen av utgiftene frem til 
alle forventede tilskudd er på plass. 
 
Medlemstall 
Året startet med 544, mens vi pr. 12.10.20 er 605 medlemmer. Det vil si at vi har en 
økning i medlemmer på 61 fra 31.12.29 
Klubben har hatt totalt 6 VTG kurs, med til sammen 50 deltagere. Det er i tillegg blitt 
avhold egne kurs for Kongsberg Maritime. 
 
Komitèene (dame/herre/junior/senior) 
Det er ønskelig at en offisiell senior gruppe etableres. I år har «seniorene» fått 
dekket sin start avgift til lagspillet bl.a.  Per Håkon og Erik Børresen foreslås som 
ledere av denne komiteen.  
Junior og knøttene trenger også flere trenere, Styret tenker hovedsakelig at juniorer 
trenger en PRO, men knøttene trenger foreldrekontakter og trener 1 ressurser. Så 
dersom det finnes noen som ønsker seg trener 1 kurs, må styret få beskjed slik at 
påmelding kan gjøres. Informasjon kan også finnes her 
 
Anlegget / baneselskapet … 
Det er igjen dags for dugnad. Ihht til avtalen med banen plikter klubben å innkalle til 
dugnad 2 ganger pr år. Det er en liste med oppgaver som må utføres før og 
igjennom vinteren. Runar Moen kommer tilbake om ikke lenge med prioritert 
rekkefølge. Bl.a. må broen etter hull 4 byttes ut og lages fra bunnen av. Banen 
ønsker også hjelp til å lufte fairawayene, dette krever førerkort for traktor. Det håpes 
at dette vil gjøre fairwayer for 2021 enda bedre enn i 2020. 
 
Ønsker fra styret 
Styret ønsker på sikt en banekomite som kan samhandle med banen hva angår 
forslag, ønsker og tanker om selve banen. Forbedringer og evt vedlikehold som 
klubbens medlemmer kan bidra med.  
 
Budsjett 2021 
Budsjettet er ikke påbegynt riktig enda, men oppstart er planlagt i november 
desember.  
 
 
Hilsen 
Styret Borre golfklubb 
 


