REFERAT FRA MEDLEMSMØTE
Tirsdag 14. november 2017 – Kl. 18:00
Sted: Den Norske Klubben, Costa Blanca, Alfaz del Pi
Det var 50 medlemmer tilstede

Saker :
Minnemarkering
Klubben har ikke praktisert noen fastlagt rutine vedr. oppmerksomhet når medlemmer dør.
Fra og med høsten 2017, blir det sendt en bårebukett til bisettelser/begravelser som en siste
hilsen fra Club de Golf Peer Gynt.
Vi er avhengig av å få informasjon om dødsfall fra medlemmene.
Informasjon sendes til klubbens epostadresse : kontakt@peergyntgolf.com
I tillegg skal det avholdes en minnemarkering for de medlemmene som er gått bort.
Medlemmene skal nevnes ved navn, og det markeres ved et minutts stillhet.
Følgende personer ble minnet :
Fritz Hertling, Trondheim
Døde i februar 2016
Bjørn Sundet, Bærum
Døde i juli 2016
Samson Bjørke, Os
Døde i august 2017
Svein Selvik, Bærum
Døde i august 2017
Halvårsregnskap
Regnskapet for perioden 01. mars – 31.08. 2017 ble gjennomgått av kasserer Per M. BrandtHansen. Det var ingen kommentarer til regnskapet.
Banksaken
Caixa Catalunya - Sak JI 1/1225/2014
Investering i Participaciones Preferentes (PP-aksjer) 13.02-19.05 2009
Vår investering var opprinnelig
€ 9.000,00
(13.02+19.05.2009)
Tap ved realisering av investeringen
€ 6.087,74
(2013)
Tilbakebetalt restverdi
€ 2.912,26
(20.07.2013)
Foreløpig erstatning i h t dommen
Tapt investering, renter og noe omk.
€ 7.893,47
(04.2017)
Foreløpig tilbakebetaling
€ 10.805,73
Sum omkostninger
€ 3.857,22
Udekket tap, omkostninger/renter
€ 2.051,49
Erstatning mottatt november
€ 2.912,47
(Advokat + oversetter)
Sum mottatt erstatning pr november
€ 13.718,20
Udekket rentetap i h t dommen
€ 833,66
(Avventer innbetaling)
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Turneringsplan & arrangementer høsten 2017
• Turnering med lunsj – 3 arrangement, 25.09 / 23.10 / 27.11
• Høsttur 09.-12. oktober (avlyst)
• Sosial dag med lunsj på Don Cayo – HiO mester / Herr & Fru Putte – fredag 03.11
• Høstfest/Julebord med premieutdeling – lørdag 04.11
• Medlemsmøte 14.11
• Mor Aase Parturnering med middag – fredag 17.11
Turneringer & Baner 2018
Vårsesongen
• Vi starter 15. januar og avslutter 09. mai
• Mandager/Onsdager på Bonalba (unntagen mai) - Fredager i rotasjon/lagspill
• Turnering med lunsj 29.01 / 26.02 / 21.03 / 16.04
• Vårcup mandag 12. mars
• Vårfest med premieutdeling lørdag 17. mars
• Medlemsmøte / Generalforsamling 2018, fredag 06. april
• Mor Aase Parturnering med middag 20. april
• Peer Gynt Match Play 2018.
Påmelding i Golfbox åpner 01. desember og stenger 15. januar.
Turneringen starter 20. januar og avsluttes i midten av mars.
• Det nye klubbhuset på Puig Campana skal etter planen være ferdig og settes i drift i løpet
av vår/forsommer 2018 .
Høstsesongen
• Mandager Bonalba Golf
• Onsdager Puig Campana ( Nytt fra høsten 2018)
Vi starter med å flytte onsdagsturneringene fra Bonalba til Puig Campana.
Valg av onsdag er i h t ønske fra Bonalba.
• Fredag 1
Puig Campana
Fredag 2
Alicante Golf
Fredag 3
Font de Llop
Fredag 4
Alenda Golf
• Mor Aase Torsdager på Puig Campana.
Parturneringene i april og november blir arrangert på fredager
• Klubbmesterskap 2018 og Høstcup arrangeres på Bonalba over to dager, 30. + 31. oktober
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Greenfee priser 2018
Bonalba
Tilbud ! € 120,- hvis kortet fornyes i løpet av 2017
Fornyelsen vil gjelde i 12 måneder, dato/dato. Greenfee forblir € 25,- i 2018.
Greenfee uten Tarjeta Amigo kort blir € 40,-i høysesong og € 35,- i lavsesong.
Tarjeta Amigo kortet og abonano priser vil stige i 2018. Prisene er ikke klare
før senere i november/desember. Sjekk med pro-shopen.
Puig Campana
Greenfee for Peer Gynt, min 12 personer er € 30,- Buggy € 20,Ny prisstruktur og abonado ordning kommer ved åpning av nytt klubbhus.
Alicante

€ 43,- inkl. buggy og toast/kaffe ved ankomst

Alenda

€ 42,- Buggy € 21,- i høysesong

Font d Llop

€ 49,- inkl. buggy – € 39,- ekskl. buggy i høysesong

Høsttur 2018
Etter beslutning på medlemsmøtet våren 2017 ble høstturen lagt til La Finca. Grunnlaget for
valget var tilbud innhentet fra Golf Med og Campbell (CLGolf), og Campbells ble ansett som
det totalt sett beste og valgt. På samme måte som tidligere år ble turen 2017 kunngjort på
hjemmesiden, 24 mars og 12 mai, og i tillegg ved mail til alle medlemmer. Frist for
påmelding og betaling ble satt i henhold til tilbudets frister, 15. august. Fristene var som ved
tidligere høstturarrangement.
Innen påmeldings og betalingsfristens utløp hadde kun 12 medlemmer meldt seg på og 2
betalt. På grunn av så få påmeldte ble høstturen annullert. Årsakene kan være flere, som
sted, pris, tidspunkt etc, eller generell redusert interesse for høsttur. Hva som har vært
avgjørende var noe uklart.
Vi forsøker å arrangere ny tur i 2018, men vil på forhånd undersøke muligheten for å besøke
nye destinasjoner. Samtidig oppfordres medlemmene til å komme med forslag. Forslag vil
bli presentert på medlemsmøte 6. april 2018."
Tidspunktet for gjennomføringen bør koordineres med høstferien i Norge.
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Golfbox
Det er ett år siden (september 2016) vi innførte Golfbox til å administrere våre turneringer.
All erfaring så langt tilsier at systemet passer oss godt. Turneringsadministrasjon blir utført
av 8 team av 2 personer + Mor Aase, samt administrator Leif H. Pettersen
I løpet av den tiden Golfbox har vært i bruk, har alle turneringskoordinatorer (TK) blitt dus
med programmet. TK som arrangerer fredagsturneringer vil av og til avlaste TK teamene som
betjener mandager og onsdager for å få mere erfaring. Fungerende TK vil bli opplyst i
Golfbox og i turneringskalenderen på klubbens hjemmeside.
Turneringssituasjonen 2017
Våren 2017 viser en klar økning. Høstsesongen pr. 10. nov ser ut til å bli ganske lik 2016.
År
Turneringsdager
Sum våren
Sum høsten
Total inkl. Mor Aase
Utvikling antall spillere

2011
1984
1496
3480

2012 2013 2014 2015
2168 2128 1823 1878
1534 1476 1443 1312
3702 3604 3266 3190
222 -98 -338 -76
6,4 -2,6 -9,4 -2,3
Utvikling i %
%
%
%
%
Mor Aase
237 162 298 190 279
Vi innførte årskontingent med fast forfallsdato, 28.02, f o m 2013
Vi spilte på Melia Villaitana t o m desember 2015.

2016
1492
1260
2752
-438
-14
%
235

2017
1599

AV-meldinger
Vi har tre kategorier avmeldinger :
1. Naturlig AV-melding i god tid før spilledag
2. Gjentatte avmeldinger like før PÅ-meldingsperioden stenger.
Dette er generelt uheldig, spesielt de dagene det er venteliste.
3. Ureglementert, altså etter av PÅ -meldingen er stengt, spesielt umiddelbart
etter at startlisten blir offentliggjort, 24 timer før teeoff.
Turneringsansvarlige må informere banene om antall påmeldte spillere i god tid, 1-2 uker før
teeoff dersom det er ubalanse/avvik mellom vår forhåndsbestilling og faktisk påmelding, og
igjen 72 timer før teeoff, når påmeldingen er stengt.
Stort frafall like før påmeldingen stenger 72 timer før teeoff kompliserer arbeidet
unødvendig, samtidig som det svekker klubbens tillit hos banene.
Stort avvik mellom vår forhåndsbestilling og faktisk påmelding er tapt inntekt for banene.
Vi ber om at alle melder seg av umiddelbart når de vet at de er forhindret i å møte opp.
Sjekk regelmessig dine påmeldinger fremover i tid.
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Mor Aase 2018
• Elizabeth fortsetter som leder av Mor Aase
• Turneringene fortsetter som vanlig en gang i måneden, på torsdager.
• Det planlegges en vårtur i mars 2018. Egen informasjon vil bli sendt ut til alle Mor Aase
damer i november/desember
• Parturneringene i april og november blir arrangert på fredager med etterfølgende middag.
Eksterne turneringer – Elizabeth orienterer
• Ligaspill – Turneringer – Klubblaget – Resultater – http://costablancaleague.golf
• Ryder Cup mot Albir Golf, 29. oktober 2017. Peer Gynt vant og har 4 seiere av 7 mulige.
• Ryder Cup mot CdG Font del Llop, våren 2018 – Laguttak 8 Damer/8 Herrer
Nye medlemskort i 2018
Vi produserer nye medlemskort for utdeling fra og med januar 2018.
På kortets framside benyttes et bilde fra Puig Campana. De nye medlemsnumrene som ble
etablert ved bruk av Golfbox erstatter de gamle.
Fremmøte på turneringsdager
På grunn av lengre kjørevei for alle, har vi besluttet følgende regler :
Fremmøte :
• 1. Minimum 45 minutter før egen teeoff / ved intervall start
• 2. Minimum 60 minutter før teeoff / ved shotgun start
Dommer og Regelkomiteen
Kaare Schanke og Leif H Pettersen orienterte :
• Klasseinndeling – Erfaringer så langt
Fra og med september 2017 bruker vi kun en dame og herre klasse. Fjerningen av A & B
klassene ble vedtatt som en prøveordning på medlemsmøtet i mars 2017.
Ordningen skal evalueres etter vårsesongen 2018.
• Lokale regler
Medlemmene ble bedt om å sette seg inn i klubbens lokale regler, samt lokale regler på
banene vi benytter. De lokale reglene for Bonalba foreligger på norsk, og kan kopieres fra
klubbens hjemmeside.
• Ballplassering
Vi praktiserer ballplassering inntil ett scorekort på alle baner året rundt på fairway og
kortklipte deler av banen.
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• Flytting av ball ved et uhell på en putting green, se nye regler, link https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/golfreglene/localrulechangeinfogr
aphic.pdf

• Ytterligere revisjon av regler kommer høsten 2018, og vil gjelde f.o.m. 2019
• Spill- og regelfokus i forbindelse med premieutdeling
Dommer & Regelkomiteen tilbyr seg å gjennomgå regler mens vi venter på
premieutdelingen.
Medlemmene kan også avklare forhold som har vært diskutert i løpet av runden, eller ta
opp spørsmål vedr. regler av generell art.
Eventuelt
Sven Erik Venner ga positivt uttrykk og kompliment til alle som er delaktig i driften av
klubben.
Han vektla fordelen med at driftsoppgavene var fordelt på mange personer.
Dette medvirker til større engasjement og motivasjon og bedrer det sosiale samholdet
mellom medlemmene.
Han uttrykte også tilfredshet med hvordan turneringene ble administrert og lagt til rette for
at arrangementene kunne foregå smidig og effektivt.
Som vanlig ble det servert smørbrød og vafler inkl vin/vann og kaffe.
Altea La Vella, 19. november 2017

Lars Carlheim

Else-Marit Eliassen

Sign

Sign
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