Referat Styremøte nr 5/2017 –
22.08.2017 kl 14:00-17:30 – NSG kontoret, Asker GK.
Tilstede fra styret: Grethe Kristensen Nysveen GKN), Elin Horgen (EH), Asle P Johansen (APJ), Jon
Ragnar Krogstad (JRK), Geir Rune Djuve (GRD), Ola Bøe (OB)

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

43-05/17 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 4/2017
Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret.

44-05/17 Status administrasjon
Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen og henviste muntert til terminlisten. I tillegg har
sommeren gått med til organisering av Lagmesterskap, Nordisk Open, uttak landskamper og EGA.
Utestående medlemskontingent er purret en gang og skal nå purres igjen.
Hjemmesiden utvikler seg jevnt og trutt. Redaksjonen har fått korrekturhjelp av Grethe, samt Erik og
Lars J som er tidlig på´n sammen med et knippe spillere som gjerne bistår.
Nå som turneringsresultater er en gjenganger oppfordrer redaksjonen til å sende bilder, men det er ikke
direkte stormende respons.
Produktsalget går langsommere nå enn tidligere. Det virker som nye, yngre spillere ikke er spesielt
interessert i å gå med ”Senior” på brystet.
Markedsaktivitet har blitt nedprioritert i sommer. Til tross for dette er årsbudsjettet nådd.
NSG Innemesterskap er drøftet med DL på Toppgolf og de ønsker å gi oss samme vilkår som i vinter.
Bærum Golfsenter er også interessert i oss. Det er vel også Asker, med sitt nye senter.
Høstens turer: Portugal har per nå 33 påmeldte, så den går som planlagt. Ingen påmeldte til Lagtour
til La Manga. Vi konsentrerer oss fullt og helt om Mar Menor 10. – 17. Mars.
Vedtak: Espen kontakter turarrangør og avklarer innstilling av NSG Lagtour og at vi kommer i gang
med informasjon og påmelding for vårens tur.

45-05/17 Økonomi og regnskap
Status medlemmer pr 22.08.17 er 2922 hvorav 657 damer.
442 nye medlemmer i 2017
198 medlemmer skylder kontingent
173 ble utmeldt ved årsskiftet
101 har meldt seg ut betalingsperiode frem til nå.
Netto tilvekst er 442 minus 472 = -30
Reelt medlemstall er 2724

År

2008

2009
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M

1400

1502

1578

1734

1842

1881

1834

1912

2122

K

350

400

482

540

593

627

611

613

643

Tot

1750

1902

2060

2274

2435

2508

2445

2525

2765

Resultatregnskapet pr utgang av juli, supplert av regnskapstall pr dato, viser at vi ligger godt an selv
om en del poster viser avvik sammenliknet med budsjett. Fjorårets tall inneholdt ESGA 2016 og er
derfor ikke relevante å sammenligne med nå.
Budsjettavvik på representasjon skyldes blant annet at Englandskamp og ESGA i år ble arrangert
tidligere enn ellers, og at egenandeler ikke har vært utfakturert før nå. Dette grunnet ferie og
manglende innkomne kostnader/utlegg fra spillere. Det vil imidlertid bli noe lavere
representasjonskostnader enn budsjettert, da vi ikke sendte damelag til EGA og landskampen mot
Island og Danmark blir med færre spillere enn planlagt.
Budsjettavviket for arrangementsinnteker skyldes at vi henger etter med innrapportering og føring.
Dette gir seg også utslag i de lave lønnskostnadene så langt.
Lave portoutgifter skyldes feil tilbakeføring av porto for medlemsgiroutsendelsen fra Posten, som
trodde vi hadde betalt to ganger og sendte pengene tilbake. Dessuten foretok vi en forhåndsbetaling i
2016 til frankering.
Vi går mot lavere netto medlemstilgang ( - 30) og vil som følge av dette få noe lavere medlemsinntekt.
Enkelte poster er feilført og vil bli rettet opp.
Prognosen for NSGs økonomiske situasjon er god, da vi har kontroll på alle økonomiske variabler.
Vi har ingen uvørne kostnadsdrivende aktiviteter, da turneringsvirksomheten – selv om den er noe
lavere i år enn i fjor - i hovedsak er et ”nullsum foretak”.
Regnskapet ble tatt til etterretning.
46-05/17 Oppsummering ESGA 2017
Grethe orienterer om gjennomføring og tilhørende vedtak på ESGA presidentmøtet i Polen.
Det foretas endring i organisasjonen. Gutmann Habig med hjelp fra sin kone får ansvar for
sekretariatet, mens Georges Kieffer tar økonomien. Eventuell økning av medlemskontingentene
besluttes på presidentmøtet i Finland neste sommer.
Helge Wangen valgt inn i styret som erstatter for Henry Thor Gränz fra Island.
Det ble foreslått og vedtatt en del endring i statuttene for Championship og Cup som i hovedsak er
formuleringer. Nye maksimums hcp-grenser for deltagelse er: Championship maks 14 og Cup maks
20, men spilles på maks16.
Diskusjonstema: Startrekkefølge for lagene. Skal spillerne spres, eller gå samlet. Det er opp til det
enkelte arrangørland å bestemme, men ta hensyn til både rettferdighet i forhold til vær og vind og det
sosiale aspektet.
Nye medaljer ble introdusert og innført på ESGA 2017.
Neste ESGA 2018 holdes i Finland, primo august. Ser ut til å bli et mer kompakt arrangement enn i år.

Neste Masters i Portugal, 19. - 22. juni.
Resultat fra undersøkelsen blant medlemslandene ble presentert. Det er store ulikheter i størrelse på
organisasjonene, om golfsporten er ny eller «gammel» i de enkelte land, relasjon til det nasjonale
forbundet og om organisasjonene er åpne eller lukkede i forhold til inntak av medlemmer.
Asle P lurte på regnskapstall for ESGA. Grethe informerte om at de fikk fremlagt et budsjett (riktignok
uten årstall), med en omsetning på ca. 22.000 Euro
I forbindelse med oppgang av dresscode for representasjonsspillere ble det referert til en del
kommentarer fra våre spillere, som blant annet synes at koksgrå bukser er litt gammeldags, og det er et
sterkt ønske om noe mer «up to date» spillerbekledning. Caps med norsk flagg er ønsket av flere.
Vedtak: Grethe kontakter spillere som har ment noe om dette for å få tilbakemeldinger.
Oppfølging: Espen sjekker med abacus hvilke muligheter som ligger i deres kolleksjon for 2018
47-05/17 Oppsummering Marisa Sgaravatti 2017
I mangel av oversendt møtereferat fro ESLGA, orienterer Elin om vedtak på Annual General
Assembly.
ESLGA vedtok krav til spillerne om å ha en organisasjon bak seg.
Valg av nye medlemmer til styret medførte oppfordring til de ulike land om å foreslå kandidater.
Neste år: Østerrike, Wien, Diamond Country Club.
Rom på banen er bestilt allerede. Elin følger opp denne bestillingen.
ESLGA ønsker å se an deltakelse for MS og Masters og avgjøre hvor vidt de skal benytte to baner.
Referat fra ESLGA ankom adm etter styremøtet og er distribuert til Grethe og Elin..
Ønske fra Elin på for neste års deltakelse er at spillerne reiser to dager tidligere. Dette forutsetter at
alle må reise sammen lørdag, og selv betale for de ekstra dagene. Enkelte aktuelle spillere er forespurt
om dette.
Vedtak: Adm etterkommer dette ønsket ved oppsett av neste års reise til denne turneringen
48-05/17 Nordisk Mesterskap
Espen orienterte om gjennomføringen.
Greit og enkelt opplegg. Nervøs periode opp mot visshet om endelig antall. Svensker og finner kom
tirsdag, spiste lunsj spilte og koste seg. Onsdag grei start, men så kom regnet. Alt avblåst og folk sendt
hjem. Oppstart kl 09:00 fra det sted man forlot banen. Runde 2 kjørt med samme startliste som dag 1.
Norsk vinner i Dameklassen med Ingrid Martens, svenske vinnere i Herrer klasse 50-59 og 60-69.
Finsk vinner i Herrer 70+. Sverige tok pokalen for beste land sammenlagt. Espen Olafsen ble beste
nettospiller.
Et lite, men viktig pilot-arrangement for å komme i gang. Bo Rydén meget begeistret og full av energi
for neste år som han ønsker å legge sør i Sverige.

Økonomisk oversikt Nordic Sen Open 2017
Inntekt
Gjester
DGK
Utgift
GF Gjest
GF DGK
Bevertning
Premier

35
9

1300
400

45500
3600

35
5

600
600

21000
3000
5000

49100

24000
11000
5000

Resultat

40000
9100

49-05/17 Status Senior Tour 2017
Leder av Turneringskomiteen, Asle P Johansen delte sine erfaringer fra gjennomføring av
uttaksturneringer og Senior Tour så langt. Litt flere avlysninger enn ”vanlig”, men ingen dramatikk.
Generelt melder folk seg nå på senere enn tidligere, og så blir det gjerne et rush på slutten.
Noen utfordringer vedr listeføringer.
Klasse 4 og 5 netto er mest omfattende føring da det ofte også er klasseskifter.
Enkelte benytter også ulike klubber og/eller NSG og får dermed dobbelt oppføring.
Helge Wangen er ansvarlig for føring av klassevise OoM-lister og vil snart være ajour med ”Pulje 7”.
Siste liste er etter Landsdelsfinaler, kalles ”Pulje 8” og bør være ajour 12. Sept.
Noe ulik kvalitet på klubbenes gjennomføringsvilje og -evne under NSG turneringer. Jevnt over greie
gjennomføringer og hyggelige greenfee på de fleste klubber.
Påmelding bør være mer ”bindende”, det er alt for mange som melder seg av og på, noe som skaper
merarbeid.
Det er vanskelig å få folk til å være igjen på premieutdeling på ”vanlige” turneringer. TK-lederen
fremmet ønske om flere shotgunstarter, også på uttaksturneringer og nevnte mulighet for å premiere
også etter andre kriterier, f.eks. penest utfylte scorekort.
Evaluering av Lagmesterskapet så langt har ført til at vi må se nærmere på noen kritiske utfordringer
og ta lærdom. Dette behandles i møter med Turnerinskoordinatorene (14. Sept) og Turneringskomiteen
(4. Okt.).
Evaluering av Lagserien gjøres etter finalespillet 2.-3. September. Ref Edgars informasjon og
gjennomføring av Erik Økseter og Lars J Hoel.
Status NSG Landsfinale og Invitational i Larvik 22.-24. September er at alt er i rute så langt. Asle P og
Helge samsnakker vedr utarbeidelse av klassevise lister.
Påmelding opprettes i Golfbox og spillere inviteres til å melde seg på med forbehold om endelig uttak.
Vedtak: Uttak av 4 spillere fra regionlisten blir 2 fra brutto og 2 fra netto.

50-05/17 Turneringsøkonomi og kontroll
Gjennomgang av prosjektregnskap for turneringsvirksomheten som følge av nye satser og avvik i
forhold til budsjett ble utsatt da dette ikke er ajour.
Internturningskontroll ”henger” litt etter, dels som følge av manglende innsendte oppgjør, men også
pga. prioritering i adm. Blir oppdatert så snart som mulig.

51-05/17 Status Representasjonsoppgaver 2017
Status uttak: Alle lag er tatt ut. Siste innspurt med å få kandidatene på plass på laget.
Avvik i gjennomføring i forhold til planlagte representasjonsoppgaver er at EGA lag damer ikke lot
seg gjøre å stille. Vi sendte imidlertid Ingrid Martens til EGA Individuelt. Hun var meget fornøyd med
erfaringen, selv om det ble noen tøffe dager på ”jobben”.
Island klarte ikke å stille med damer i år. Elin forsøkte å få med Sverige, men de takket nei.
Danskene stiller med kun 8 mann hvilket vi si at 4 bruttspillere og 4 70+ ikke får oppgave i år.
Synd men veldig lite å gjøre noe med.
Oppdatert kostnadsoversikt/regnskap for representasjonsoppgaver viser en total reduksjon
sammenliknet med budsjett på ca 260.000 hvilket betyr reduksjon på ca 160.000 i NSGs andel.
52-05/17 Strategiprosjektet
Jon orienterer kort på vegne av strategigruppen om status på fremdrift. Komiteen har ikke hatt møter
siden sist (Strategisamlingen). Jon foreslår at det på neste styremøte (17. Oktober) besluttes tid og sted
for avslutning av Strategiprosjektet.
Vedtak: Få på plass en avtale med Region Rogaland. Geir Rune tar kontakt med Undheim, Ogna GK
53-05/17 NSG Hedersmerke og Kåre Wilhelmsens Inspirasjonspris
Grethe beklaget at det bebudede komitemøtet før dette styremøtet måtte utsettes til uken etter
styremøtet. Komiteen har mottatt tre innspill på samme person til hedersmerket.
54-05/17 Eventuelt

Ingen saker.
Kommende styremøter:
ü Styremøte 6 – 17. oktober 2017
ü Styremøte 7 – 12. desember 2017
ü Styremøte 1/2018 – 16. januar 2018
ü Årsmøte 2018 – medio februar

_______________________________
Grethe Kristensen Nysveen
______________________________
Geir Djuve
_______________________________
Asle Petter Johansen

_________________________________
Jon Ragnar Krogstad
_________________________________
Elin Horgen
_________________________________
Ola Bøe

