Referat fra årsmøte 15.10.2019 – Seniorkomiteen i VGK –hvor 9 personer møtte
1. Kommentarer til innkalling: Ingen
2. Valg av ordstyrer og referent: Bente Hansen
3. Årsrapporten. Kort gjennomgang av årsrapporten 2019 v/Jan Skaar
4. Økonomi 2019 / Budsjett 2020. Anbefaler å søke kr 50 000,- i budsjett for 2020 da vi ikke vet
hva greenfee blir i lagserien og heller ikke hvor mange lag vi kan stille i Lagmesterskapet
5. Valg.
Nytt styre:
 Bente Hansen (2 av 2 år)
 Gard Hansen (1 av 2 år)
 Per Olaf Kolstad – (2 av 2 år)
 Nina Henriksen (1 av 2 år)
Det ble ikke valgt noen leder da forslag om at komiteen kan konstituere seg på første styremøte.
Valgkomitèens består av følgende personer:
 Solveig Moen (2 av 2 år)
 Marianne Eidsmo (2 av 2 år)
6. Eventuelt.
a. Kandidat til å delta på NSGs årsmøte 2020. Det nye styret får velge kandidater
b. Turneringsbestemmelsene 2020 (TB-2020). NSG er kontaktet i fbm misnøyen ang
lagserien. Det er flere klubber som har sendt inn klage til NSG
7. VGKs deltakelse i NSG Lagmesterskap og NSG Lagserie Match 2020.
a. NSG Lagmesterskap (NSG LagNM) – 4 lag. 2 lag i 1.div (D+H) + 1 lag i 2.div (D) + 1 lag i
3.div (H) i denne divisjonen kan vi ha flere lag.
b. NSG Lagserie Match – 4 lag i 2019. 1 lag i Dameserien + 1 lag i 1.div Mixed og 2 lag i 2.div
Mixed. Håper at det kan bli plass til ett damelsg til.
8. NSG Terminliste 2020. Terminlisten vil bli gjort tilgjengelig etter NSGs årsmøte i februar 2020
VGK har søkt for å få en uttaksturnering i mai-juni og lagmesterskapet i 1. div som avholdes
medio august 2020.
9. Forslag til tiltak i 2020-sesongen for VGKs seniorer.
 Kvalifisering til Lagmesterskapet:
4 runder på egen bane i egne turneringer hvor f.eks 2 beste er tellende og minst en NSG
turnering som er tellende. Premiering ved trekking av scorekort hvor vinner må være
tilstede.
 Bowling på Kilden Kino hver fredag formiddag, det er plass til flere
 VGK bør kjøpe inn og ha et lite lager av logoskjorter som alle spillere som representerer
kan kjøpe
 Opprette egen senior facebooksside og bruke hjemmesiden mere aktivt
 "Haikebenk", hvor de som ikke kjører kan plukkes opp av oss andre for transport hjem

