
Møtereferat: Årsmøte Seniorgruppen 2014 

10.mars 2014 kl 19-20:30 i Fana Golfklubb 

Referent. Åse Scheie 

Tilstede: 21 Seniormedlemmer 

Seniorkomiteen 2013 

 bestod Sigvor, Gudny & Svein Olaf, Turid, Arne, Rolf, Svein & Margareth, Helle (leder) & Jan (kasserer) og Åse.  

Turneringer 

Aktivitetsplanen for 2014 ble gjennomgått. Det er totalt 6 Stablefordturneringer hvorav de 4  beste teller ved premiering. Alle turneringene 

er HCP tellende. Ellers spilles det ulike turneringsfomer de andre mandagene i tidsrommet 28 paril til 29 september (juli sommerferie). Det 

avholdes sosialt samvær (klubbhuset 1.etasje) både for- og ettermiddag. Middager (restauratør- Søtt & Salt) avholdes hhv. 16 juni og 15 

september. Startkontingenten til alle mandagsturneringene er kr 50. Lokale regler for hver seniorturnering vil bli opplyst på plakat ved 

betalingsbordet. 

Inntektene fra en mandagsturnering går til Pink Cup. 

 Matchplay cup avholdes i hhv dame og herreklasse. Påmeldingsliste henger på Seniortavlen, siste frist for påmelding er 30 april. 

Startkontingent kr. 50 betales til Sigvor. Alle herrepar må spille fra samme tee, damer fra rød tee. Ansvar for trekning og turneringsoppsett 

er Gunnulf Firing og Einar Sletten.  

SeniorTour Hordaland-Sekskanten avholdes blant 6 klubber i Bergensområdet. Påmelding skjer i Fana Golfboks for alle turneringene. 

Shotgun start,  Startkontingent kr 100 og Greenfee kr 300 (alle baner).  Order of Merit blir lagt ut i Golfboks. Senior klubbkonkurranse 

avholdes på Voss 13 september kl 10. 

For detaljer henvises til FGK-Seniorsidene. Eventuelle spørsmål kan rettes til Kjell-Roger Bolstad. 
 
Alle turneringene blir lagt ut i Golfboks i uke 15 april. Siste påmeldingsfrist er fredag før mandagsturnering, kl 18:00. 

FGK skal arrangere NM for Seniorer 28-29 juni.  Alle kan melde seg på, slagspill uten HCP. Seniorkomiteen henstiller seniorer som har 

anledning  til å hjelpe FGK med arrangementet.  

Regnskap og Budsjett 

Regnskap for 2013 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. 

Budsjett for 2014 ble gjennomgått. Budsjettanslaget er avhengig av antall spillere, men vi håper på et gjennomsnittlig deltagerantall på 35. 

Eventuelt overskudd vil brukes til sponsing av middag/premier. 

Årsmelding 

Årsmeldingen 2013 ble godkjent.  

Pro 

Vår nye headpro Hans Åberg presenterte seg, 20 års erfaring som golftrener i hhv Sverige, Oslo og Kristiansand. Han vil drive 

instruksjon/treningen sammen med Alexander. Instruksjonstilbudene finnes på FGK sidene. 

Temakvelder 

FGK vil arrangere ulike temakvelder i god tid før sesongstart, følg med på FGK sidene. 

Seniorkomite 2014  

Komiteen som ble enstemmig valgt betår av Helle Vik (leder), Jan Vik (Kasserer), Sigvor & Lasse Reisæter, Rolf Axe,  Arne Faannessen, Turid 

Andreassen, Liv Løvby, Gudny & Svein Olaf Hansen, Kjell-Roger Bolstad og Åse Scheie. 

Medhjelper formiddag er Turid & Rolf Aardal, Marta Næss og Kari Herland. 



Annet 

Helle takket Margaret Næss og Svein Pedersen for mange års arbeid i Seniorkomiteen. 

Valgkomitee 2014 

Valgkomiteen består av Svein Olaf Hansen og Terje Myhre. Årsmøtet henstiller komiteen til å sette valgperiode for hvert medlem i 

Seniorkomiteen, dette for å sikre overlapp etterhvert som medlemmer trer ut av komiteen ved feks. neste valg (2015). 

 

 

 

 

 

 


