Medlemsmøte Vestfold GK:

Mest applaus, få spørsmål
Medlemsmøtet i Vestfold GK, onsdag 5. desember 2018 ble preget av mye
applaus og få spørsmål. Det var uvanlig mange som hadde funnet veien til
årets siste medlemsmøte i klubbcaféen.
Styreleder Bjarne Kihle minnet de fremmøtte om hvordan banen så ut etter at
snøen og isen hadde gått: Det var omfattende skader etter en håpløs vinter.
Banen kunne først åpnes 1. juni. Men hardt arbeid fra ansatte og frivillige førte til
at vi lå langt foran andre baner i oppretting av skadene. Headgreenkeeper
Oddbjørn Tidemann jobbet nær sagt døgnet rundt. Resultatet ble at vi nok en
gang fikk vi den beste banen i fylket. Det kan dokumenteres gjennom våre
besøkstall og tilbakemeldinger fra medlemmene.
ØKONOMI
Også når det gjelder økonomi kunne styreleder komme med positive signaler.
Situasjonen ble gjennomgått i detalj, og med forventede inntekter før årsskiftet,
ligger klubben an til å nå det budsjetterte overskuddet på knapt hundre tusen
kroner.
Vestfold GK har brukt i overkant av 400 000 kroner til reparasjon av banen. Vi
fryktet langt større kostnader. Dette sier imidlertid mye om kunnskapen og
ferdigheten til våre ansatte og frivillige. I tillegg har klubben nedbetalt gjeld med
en kvart million kroner. Likviditeten er såpass god at driften er sikret frem til
mars 2019 og de nye innbetalingene av kontingent kommer.
BANEN
Headgreenkeeper Oddbjørn Tidemann sa at det var kommet inn 40 søknader til
greenkeeperjobben etter at Sigmund gikk av med pensjon i høst. Fem av søkerne
er aktuelle og skal kalles inn til intervju i løpet av kort tid.
Tidemann sa at 2018-sesongen var preget av istid gjennom vinteren, reetablering
under våren og stresstørke over sommeren. Han fremla statistikk og eksempler
på skader fra en rekke baner, og sammenlignet arbeidet på vår bane med hva
andre baner har strevet med. Det er ikke tvil om at Vestfold GKs innsats kommer
godt ut sammenlignet med de fleste andre.
Hovedproblemet var et meget tykt islag over store deler av banen. Stålisen ble
målt opp til 15 cm. tykk. Smeltevannet etter isen var også et betydelig problem.
Erfaringene fra vinterens problemer over store deler av Østlandet skal nå brukes
til forskning. Blant annet for å finne frem til aktuelle tiltak som kan forebygge
tilsvarende ødeleggelser.
SPORTSLIG
Styret i Vestfold GK har gjennom flere år forsøkt å få i stand et trenersamarbeid
for barn og unge i Vestfold - uten å lykkes. Problemet synes å være økonomi og
at klubbene er bundet opp til avtaler med egne proer. Vestfold GK sendte derfor i

februar 2018 et brev til Norges Golfforbund der vi foreslo et pilotprosjekt med
felles barne- og juniortrener i fylket. Vi var ute etter en diskusjon med NGF om
faglig bistand, teknisk opplegg, søk etter trenerkandidat og finansiell støtte.
Etter lang tid kom det i stand et møte mellom NGF og Vestfold GK der vi fremla
våre synspunkter. Etter noen tid inviterte NGF de aktuelle klubbene til et felles
møte for å gi sitt syn på saken. På møtet kom det frem at NGF ikke var interessert
i å gi noen støtte til økt rekruttering – men kun gi tilbud til de absolutte talentene
på elitenivå. Klubbene må selv finansiere rekrutteringen. Styret har imidlertid
ikke gitt opp håpet om å få til en felles ordning med barne- og juniortrener, og
setter sin lit til at forbundet vil endre holdning på sikt, sa styreleder Bjarne Kihle.
GOLF MATCH PLAY
Kristin Carlsen orienterte om at Vestfold GK har inngått et samarbeid med Golf
Match Play, et internasjonalt initiativ for å få flere golfspillere til å spille mer
match. Systemet er bygget på at du kan avtale matcher med hvem som helst i
verden, bare du er registrert som GMP-medlem. Vestfold GK ble kontaktet (som
eneste klubb i Norge) til å arrangere den første GMP-turneringen i landet.
Arrangementet finner sted lørdag 1. juni 2019.
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