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Sammendrag
Banemøte hos Jørn 
14.januar

• Petter, avklare for AS - fått hjelp av Harald Husabø med 
Stiftelsesdokument 
lage forslag brev til privatpersoner - ikke klart

• Odd Inge, gå gjennom dugnad-oppstilling (fila)
1) for opparbeiding bane - jobber med saken
2) arbeid parallelt før, under og etter
- aktuelt med opp til 3000 timer (?)

• Jørn, kart, forberede presentasjon årsmøte? - jobber med saken

• Gerd, snakke med Frode Myklebust om positiv vinkling mot kommuner, 
andre? - avventer
snakke med Per Åke om å presentere modell for å finansiere golfbane på 
Årsmøtet - avventer

• Mats, Ole Kristian - lage liste mulige støttespillere og sende Gerd, som 
organiserer - tre lister klare -

Stikkord
Olav Wendelbo vil presentere for Astrup - vi må få klart prospekt
Mons Frydenlund vil presentere for Friele, Rieber (?) dvs fiskerne - samme
- Prospekt: Må ha klar 3-4 siders presentasjon og sende med epost for å 
få invitasjoner til å presentere.
Forberede om bane til Årsmøtet - delvis klart

Årsmøtet blir tirsdag 11. februar på Klingenberg Hotell.

Petter
Kopi alle pluss Styret og Are, Harald for info.

Banemøte hos Jørn, i Seimsdalen, tirsdag 14. 
januar kl 18.
Takk for greitt møte.

Tilstede
Ole Kristian
Gerd
Odd Inge
Mats
Jørn
Petter

Neste møte tirsdag 28. januar på Øyri, hos 
Gerd, start kl 18. 

Årsmøte dokument bør være ute 4. februar.



Styremøte: Klubben, Planer

• Årsmøte 11. februar kl 1830
• Saksliste ok? nesten klar, legges 

ut denne uka

• Årsmelding ikke klar

• Quiz?

• Ny-banesaker er i sakslista

• Klubbtur Spania 20-31. mars

• Restjobber gamle bana
• Palmesøndag er 5. april

• Anna dato?



Styremøte: Klubben, 
Regnskap

• MVA refusjon 2019 ble kr 41194, det er ca 6000 opp fra 
2018.
Støtte til arbeid barn og unge for 2019 ble 13137, som 
er ca 5000 ned.

• Ola Inge Voll-Lunde kjørte vekk 2.6 + 4.6 tonn totalt 7.2 
tonn bos til 2000/tonn + MVA, dvs ganske kostbart, ca
18000.
Venter en faktura på ca 120k for selve grave/rydde-
arbeidet.

Status bank pr 31. des er ca
160k KID-konto
60k brukskonto
48k Årdal-range konto. 

Rakk ikke ringe Vigdis

Odd Inge?

Odd Inge

Normann



Styremøte: Gamle 
maskiner, håndtering

Vedtak:

Gamle maskiner vert prøvd lånt ut til nabo-
klubb. Om det ikkje er interesser skal dei
selgast.



Styremøte: Klubben, AS'et

• Lærdal Golfbane AS
• Styringsdokument  m/Vedtekter

• Hva betyr dette, praktisk?

• Forslag klart til å legges fram på 
Årsmøtet



Styremøte: Klubben, 
AS'et

• Lærdal Golfbane AS - for golfklubben - Styret

Til mulige styremedlemmer:
ref det under, dette gjelder Lærdal Golfbane AS. 
Vi har et stiftelsesdokument nå og golfklubben blir eier med 
30 aksjer a 1000. Som du ser av formål så er det AS'et som 
skal bygge banen.

Mitt spørsmål nå er, kan du bli med i Styret for Lærdal 
Golfbane AS? 
Jeg er satt opp som Styreleder; inklusive leder er Styret på 
fem personer pluss to vara. Ønsker å ha med minst to fra 
Lærdal.

Stiftelsesdokument skal vises frem på Årsmøtet 11. februar 
(Klingenberg) og da vil vi gjerne ha klar Styret.

Petter

Lærdal Golfbane AS
Styringsdokument  m/Vedtekter
Hva betyr dette?
Forslag på Årsmøtet, hvem

Styremedlemmer og vara, forslag? Må snakke 
med hver enkelt, se brev, disse ble nevnt

Petter
Odd Inge
Ståle
Vidar
Gerd
Mats
Oddmund
Ivar Otto
Per Åke
Morten



Ny Bane, banekomiteen

• Høyring ny bane slutt 24. januar
• Dokument, gå gjennom

• Må ha finansiering klar før starte 
Privat Reguleringsplan?

• Finansiering, prospekt, brev 
"pakke"
• Privat

• Firma

• Stønad frå institusjoner

• Kommuner

• Finansiering, Crowdfunding
• Hvordan igangsette?


