Nytt fra styret i Vestfold GK – oktober 2020
Vestfold GK avholdt styremøte mandag 26. oktober 2020. Her er et utdrag av saker som var
oppe til behandling på møtet:
ØKONOMI: Økonomien i Vestfold GK er rekordgod. Greenfeeinntektene per oktober 2020
har passert NOK 3,3 millioner – som er mer enn NOK 1,5 millioner over det budsjetterte.
Kostnadssiden er i tråd med det budsjetterte.
BUDSJETT 2021:
Styret er i sluttfasen i arbeidet med klubbens budsjett for 2021. Det endelige budsjettet vedtas
når årsresultatet for driftsåret 2020 foreligger. Men på grunn av årets rekordgode resultatet,
har styret allerede foreslått å opprette et sikringsfond mot uforutsette kostnader i neste års
budsjett. Dette sikrer blant annet en stabil utvikling av medlemmenes årskontingent.
MEDLEMSØKNING: Vestfold GK har per oktober 2020 1195 medlemmer. Det vil si at
klubbens medlemstall har økt med 187 medlemmer siden årsskiftet 2019/2020. Hele 141 av
de nye medlemmene er fullt betalende på 18-hullsbanen.
NY JUNIORKOMITÉ: Vestfold GK har fått en ny juniorkomité. Den nye komitéen er
besatt av følgende medlemmer: Jesper Boberg (leder), Fredrik Aafoss, Joachim Aslaksen,
Øyvind Huseby og Helge Rydningen.
SAMARBEID: Vestfold GK har som målsetting å ha samarbeidsavtaler med minst to andre
klubber i distriktet. Styret planlegger flere møter med de andre klubbene for å invitere til et
nærmere greenfeesamarbeid.
DIGITALT MØTE: Vestfold GK skal delta på digitalt Golfforum arrangert av Norges
Golfforbund. Det er en rekke aktuelle tema innen golfsporten som er på agendaen.
AVLYST MEDLEMSMØTE: På grunn av situasjonen med coronapandemi og ulike
smittevernregler, må det planlagte medlemsmøtet i Vestfold GK torsdag 10. desember 2020
avlyses. Styret har imidlertid vedtatt å sende ut en foreløpig Årsrapport til medlemmene der
det inviteres til kommentarer og spørsmål. Rapporten vil også bli publisert på klubbens
hjemmeside – vgk.no.
USIKKERT ÅRSMØTE: Vestfold GK har planlagt å avholde klubbens årsmøte 10. februar
2021. Per i dag er det stor usikkerhet med hensyn til om vi kan gjennomføre et tradisjonelt
årsmøte. Årsaken er selvfølgelig på grunn av coronapandemien og smittevernreglene. Styret
kommer tilbake med nærmere informasjon om årsmøtet på et senere tidspunkt.
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