Nytt fra styret i Vestfold GK – juni 2021
ØKONOMI:
Økonomien ser fortsatt god ut for klubben og utsiktene for perioden som
kommer er også positive.
BANEN:
Fremdrift 4 hulls bane: Grunnlag ferdig med drenering og grus lag på 3
greens. Her er det klart til å legge på vekst medie. Vi har også laget 2 stk.
tees. Det gjenstår to greens og ett teested som blir påbegynt uke 27. Fylling
av fyllmasser rundt, og vanningsanlegg, vil bli gjort i august. Vi håper å få
sådd greens i slutten av august.
Det er også laget ferdig tee til såing og vannings anlegg på hull 9 på
hovedbanen.
Banen er bra om dagen og vi får mye skryt. Greens klippes på 3.5 mm og
prøver å få rullet en til to ganger i uka
PERSONALET:
Vi har fått innreisetillatelse for vår nye trener, og håper det det ikke er lenge
før hun er på plass.
3 stk. nye sommerhjelper på 18 år har begynt. Tar litt tid før de har lært
arbeidsoppgavene, men de virker som noen flinke karer!
SPORTSLIG SATSING:
Flotte resultater i NM for seniorer med 1 første plass til Reidun Aas og sølv til
Solveig M. Styret gratulerer!!
NM lag – damer og herrer – er i rute og blir avholdt på banen vår 16, 17 og 18
juli. Mange frivillige har vært positive til å stille opp!
.
EVENTUELT:
Medlemstallet pr 28. juni teller 1215 pers.
Det ble også besluttet på styremøte i dag at skumgummien i hullene fjernes så
vi kan ta opp flaggene ved putting.
Nye bord på terrassen. Grunnet den spesielle situasjonen med økte
råvarepriser samt lange leveringstider så har vi besluttet å avvente med
innkjøp av nye bord. Det er ønskelig med god kvalitet og lang levetid på de
produkter som skal anskaffes. Vi velger derfor å ta en ny runde på dette til
høsten slik at vi kan legge denne anskaffelsen inn i budsjettet for 2022.
Ønske om nye benker på teestedene har styret besluttet at benker skal byttes
ut, men at dette vil være diskusjon når budsjett 2022 skal utarbeides.
Robot plukker/klipper ble diskutert som erstatning for dagens løsning med
traktor og manuell plukk/klipp av rangen. Dette ble vurdert meget interessant
og noe som må vurderes allerede foran budsjett 2022.
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Det ble besluttet å utrede muligheten for å få frigjort arealet på venstre side av
veien ved p-plassen til boligformål samt frigjøre areal på høyre side i enden av
driving rangen for å få vridd rangen mer mot høyre.

Jesper Boberg
Referent
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