	
  
	
  

	
  
	
  

REFERAT	
  FRA	
  MEDLEMSMØTE	
  
	
  
Sted	
  :	
   	
  
	
  	
  
	
  
Tid	
  :	
   	
  
	
  
Referenter	
  :	
  

Den	
  Norske	
  Klubben	
  Costa	
  Blanca	
  ,	
  Alfaz	
  del	
  Pi	
  
	
  
Fredag	
  13.	
  november	
  2015	
  –	
  KL.	
  18:00	
  –	
  21:00	
  
Flemming	
  Storesund/Lars	
  Carlheim	
  

Saker	
  :	
  
	
  
Halvårsregnskap – 01.mars–31.august 2015

Per Brandt-Hansen gikk igjennom regnskapet. Det var
enkeltposter som hadde mindre avvik fra budsjettet.
Årsregnskapet ser ut til å bli i h t budsjett.

Melia Villaitana Golf 2016

Flemming Storesund orienterte om vår status pr. d d.
I korte trekk er situasjonen følgende :
● Vi leverte vår ønskede turneringsplan for 2016 i juni.
● Melia Villaitana presenterte sitt tilbud i september.
● Vi blir tilbudt maks 4 flighter i rekkefølge, noen på
formiddagen, noen senere på dagen, noen på Levante
banen, og noen på Poniente banen. Tilbudet er
fullstendig uakseptabelt i forhold til våre behov for å
kunne arrangere klubbens turneringer.
● Tilbudte priser er vesentlig høyere enn i 2015, og
betydelig høyere enn hva som tilbys fra alternative
baner i området.
● Banene på Villaitana med tilhørende fasiliteter har
vesentlige mangler og reflekterer ikke prisene de
presenterer.
● I sum medfører dette at vi blir tvunget ut av
Villaitana, og må finne alternative steder å arrangere
våre turneringer i 2016

Hvor skal vi spille i 2016 ?

Lars Carlheim orienterte.
Kriterier for valg av baner :
→ Pris og betingelser for klubb og medlemmer
→ Teeoff tider på formiddagen, helst mellom 09:00-11:00
→ Teeoff hull 1 og 10, og evt Shotgun start i lavsesonger
→ Banekvalitet, klubbhus/kjøkken og øvrige fasiliteter
→ Kjørelengde fra Albir/Alfaz/La Nucia/Altea området
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Vi har besøkt samtlige baner på Costa Blanca nord.

	
  

Se vedlagte oversikt over baner/priser/betingelser.

Styrets forslag er basert på banenes klart uttalte interesse
for å knytte faste relasjoner til Club de Golf Peer Gynt. Vi
har mottatt gunstige priser og betingelser, som vil medføre at
klubbens medlemmer kan spille golf regelmessig til en
vesentlig lavere kostnad i forhold til fortsatt spill på
Villaitana.
I tillegg tilbyr de gunstige tee off tider, og start fra tee 1
og 10, samt shotgun (Alicante Golf)start etter avtale i
lavsesongene.
Dette fremmer klubbens muligheter til å videreføre vår sosiale
profil. Kortere ventetid etter golfrunden gir mulighet til å
arrangere felles bespisning. Frekvensen med golfrunder som
avsluttes med lunsj må vi planlegge nærmere for 2016.
Altea Golf Don Cayo tilbød shotgun start i sitt opprinnelige
tilbud. Med bakgrunn i dette, samt nærhet til medlemmene og et
godt renomè som spisested, ønsket styret å foreslå Don Cayo
som fast spille alternativ på fredager.
Imidlertid ble dette tilbudet trukket 11. november, da den nye
administrative lederen hadde mottatt signaler om at shotgun
start var uforenlig med medlemmenes interesser.
Altea Golf Don Cayo ble følgelig nedprioritert, og vil kun bli
benyttet sporadisk på onsdager av Peer Gynt. Imidlertid ønsker
vår damegruppe ’Mor Aase’ å etablere Altea Golf Don Cayo som
fast spillested med etterfølgende lunsj.

Ukentlig spilleplan : (Forslag 2)
Mandager

Bonalba Golf
Start fra tee 1 mellom 09.00-11.00

Onsdager

Vekselvis
El Plantio, Alenda, Alicante Golf, Font de Llop
og Altea Golf Don Cayo.
Start fra tee 1/10 er mulig i lavsesongene.

Fredager

Bonalba Golf
Start fra tee 1 mellom 09.00-11.00

Det var tilnærmet enstemmighet for forslag 2

En person av 56 tilstedeværende ønsket at Peer Gynt burde
støtte Don Cayo med mer spill på denne banen.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Det ble stilt etpar spørsmål :
1. Kan bager og traller oppbevares på Bonalba ?
Saken undersøkes på neste møte med Bonalba, 23.
november 2015
2. Vil PG medlemmer som spiller privat få samme priser som
oppgitt i prisoversikten for banene vi vil spille på 2016 ?
Svaret er JA

Turneringslederne orienterer

Wenche Tegnèr – Peer Gynt
Wenche fremhevet at disiplinen m h t korrekt avmelding var
bedre. Sent oppmøte var av og til et problem, spesielt på
dager med teeoff før oppsatt tid.
Hun minnet om regelen for oppmøte tid 1 time før egen teeoff.
Elizabeth Anker – Mor Aase
Elizabeth orienterte om økende oppmøte på Mor Aase
turneringene i høst, samt svært god oppslutning om årets
julecup med påfølgende middag på O`Solemillo i Albir.
Arrangementet var vellykket, og restauranten fikk skryt for
god mat.
Neste års turneringer vil trolig bli arrangert på Altea Golf
Don Cayo. Informasjon om dette kommer på nyåret under ’Siste
Nytt’
John Lyng – Costa Blanca ligaen, Match Play og Ryder Cup
John informerte om arrangementer og resultater i de respektive
turneringene. Se egen post om dette på hjemmesiden under
’Turneringer’
Elizabeth Anker kritiserte at damene ikke ble tatt ut på
klubblaget i h t plassering på kvalifiserings listen (10+10
beste) John informerte om at dette hadde årsak i praktiske
problemer for enkelte med å delta. Det var kun en gang damene
ikke var blitt forspurt om deltagelse.
Elizabeth mente at ’Sommergolfen og Nyttårsgolfen ikke skulle
telle i kvalifiseringen.
John fokuserte på behovet for å kunne dokumentere klubbens Hcp
regulering av medlemmene.
CB-ligaen har de siste årene krevd at deltagende klubber i CBligaen skal ha regelmessig hcp regulering, og kunne
dokumentere dette. Peer Gynt har gjentatte ganger fått aksept
for utsatt frist for innføring av et HCP reg system.
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Nå er det satt en siste frist for innføring av hcp regulering
til 01. mai 2016
Innføring av Golfbox vil innfri dette kravet fra ligaen, men
oppstart av den operative driften av Golfbox kan komme i
konflikt med ligaens krav om tidspunkt.
John informerte om kostnader som var forbundet med en
midlertidig innføring av ’Handicap Master’ programmet.
Det ble antydet priser fra € 250,- alt avh av programvarens
innhold og kapasitet.
Arild Strømsmoen foreslo at klubben kjøper aktuell programvare
slik at klubbens deltagelse i CB-ligaen ikke må opphøre p g a
manglende dokumenterbar Hcp regulering.
Medlemmene bisto forslaget med akklamasjon.
John ble bedt om å komme med et forslag til styret for
vurdering.

	
  

Roar T. Svendsen – Presidentens Cup
Roar orienterte om turneringen, og oppfordret flere til å
delta. Nærmere informasjon finnes i egen post på hjemmesiden
under ’Turneringer’

Golfbox 2016

Lars Carlheim informerte.
Status i arbeidet :
●	
  GF 2015 vedtok at styret kan utrede innføring av Golfbox
●	
  Informasjonskurs ble avholdt 10. juli 2015 i Norge. 16 pers.
fra klubben deltok.
●	
  Tilknytningsmåte er sjekket ut med Norsk Golf Forbund (NGF)
●	
  ’Klubb i klubb’ versjonen er godkjent av NGF
Jess-Ove Johansen har hatt møte med ledelsen i NGF og fått
denne tilknytningsformen akseptert.
●	
  Av praktiske årsaker har vi valgt å samarbeide med Huseby &
Hankø GK (HHG) utenfor Fredrikstad.
●	
  HHG utreder administrative og økonomiske sider av
samarbeidet og Golbox tilknytning i løpet av høsten 2015
●	
  Det avholdes møte mellom HHG og Peer Gynt i desember 2015
●	
  Peer Gynts medlemsregister som skal importeres i Golfbox
forberedes i perioden januar/mars 2016.
●	
  All relevant informasjon om innføring av Golfbox presenteres
på GF 2016.
●	
  Ved positivt vedtak kan Peer Gynt innføre Golfbox i løpet av
kort tid.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Julecup/Høstfest 2015

Julecup arrangeres torsdag 19. november, med påfølgende fest
fredag 20. november.
Høstfest med premieutdeling avholdes på Restaurant Carbon La
Nucia Pueblo kl 19.00
Informasjon, meny og påmeldingsskjema til Høstfesten ligger i
’Blåboka’ fra torsdag 05.11
Deadline for påmelding til festen var 13.11.2015

Ny hjemmeside - < www.peergyntgolf.com >

ble publisert på nettet 11. mai 2015
Det gjenstår en del arbeide som oppdatering av bildearkivet,
og forbedring av illustrasjonsbilder på de respektive sidene.
Medlemsmøtet applauderte for en godt fungerende ny hjemmeside.

Ny epost adresse – Turneringer

Epost adressen som benyttes til ’Påmeldinger/Avmeldinger’ etc.
blir endret til :
< turneringerpeergyntgolf@gmail.com >
Den gamle epostadressen vil bli ’linket’ opp til den nye.
Det vil bli opplyst under ’Siste Nytt’ når den nye epost
adressen er operativ.
HUSK Å ENDRE PEER GYNTS EPOST ADRESSE I DITT KONTAKT ARKIV
Den gamle epostadressen til klubben (kontakt@peergyntgolf.com)
vil fortsatt fungere som tidligere. Denne skal kun benyttes
til henvendelser til klubben.

Høsttur 2016

Høstturen i 2015 til Real Club de Golf Campoamor Resort var
vellykket, dog var det skuffende at banen hadde omfattende
vedlikehold på 6-7 greener. Vi måtte benytte ’vinter greener’
som erstatning, uten at dette var blitt opplyst på forhånd.
Det var enighet om at tilsvarende turopplegg i fremtiden må ha
alternative bo og spille alternativer.
Basispakken i 2016 vil bestå av alternativene :
2 overnattinger + 2 spille dager
3 overnattinger + 2 spille dager
Deltagerne gis dermed anledning til å arrangere spille dager
på privat initiativ før og eventuelt etter Peer Gynt’s
turprogram.
Tid og sted for 2016 turen er ikke bestemt pr d d

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Opplysningsskjema for medlemmer

Det er fremdeles mange som ikke har levert utfylt skjema til
klubben.
Skjema fås ved henvendelse til turneringsleder, alternativt
lastes ned fra Hjemmesiden.
NB !!! Utfylt skjema MÅ leveres/sendes til turneringsleder
Wenche Tegnèr snarest, og senest i desember.

HLR & Førstehjelp kurs

Det avholden kurs onsdag 25. november kl. 18.00 2015 på Rheuma
Sol
Medlemmer som ikke har deltatt på kurs tidligere oppfordres
til å delta.
Påmeldingsskjema ligger i ’Blåboka’

Banksaken
Partenes advokater avholdt rettsmøte 08. september 2015
Her ble saken gjennomgått med domstolen, hvor vår advokat
fremsatte vårt krav underbygget av foreliggende
bevismateriale.
Nytt rettsmøte ble berammet til fredag 10. juni 2016 kl. 10:10
i Benidorm Court House.
Våre tidligere presidenter, Kjell Ryberg og Ragnhild Kopperud
er stevnet som vitner.

Peer Gynts 15 års jubileum i 2016

Leder av jubileumskomiteen, Per Brandt-Hansen, orienterTE om
jubileumsturnering og jubileumsfest.
Se nærmere informasjon under ’Siste Nytt/Jubileumsnytt’

Mor Aase 10 års jubileum i 2016

Leder for Mor Aase, Elizabeth Anker, orienterte om
jubileumsmarkeringen. Hun ønsket seg en liten arrangements
komite bestående av 4 damer. Liv storesund er forspurt, og har
takket ja.

Eventuelt

Staffan Rydin fremsatte et ønske om at fremmøtetiden på
turneringsdager måtte reduseres fra 1 time til 40 minutter.
Begrunnelsen for dette er økt kjøretid til banene i Alicante
området.
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

