
Protokoll Styremøte HIF DG 3/2022 

Møtenummer: 3/2022 

Dato: 09.5.2022 Kl: 18:00 

Sted: Platåveien 16, Holmestrand. 

Til stedet: DJ, Ellen, Jan-Ragnar 

Forfall: Tim, Tine og Arve 

Andre til stede: Håvard 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

- Litt sent agenda. Dessverre litt høyt fravær. Ønsker 1 uker i forvei påminnelse om 

innkalling og agenda. Godkjent 

Sak 2: Økonomi status (Ellen) 

- Kr 40000 pluss kr 21000 øremerket til Åpen Dag/Mental Helse.  

- DJ og Ellen skal lage en oversikt av sponsor rest inntekt. 

Sak 3: Utfordringer Hull 10-12 (DJ) 

- Kommunestyre sak 076/22 18.05.22.  

- Trenger fremdeles en total plan om gjennomføring.  

- Sponsor (Holmestrand Fjord Hotell og Noah?) DJ ønsker flere innspill.  

- Tegninger ny Tee kart. Trenger noen å få opplæring fra Christer. 

- Bygging. Kostnader Kurv + materiell. Ca. Kr 10.000/hull. 

o Enig at DJ og JR jobber med sponsor. 

o Arve og DJ tar ansvar for bygging. 

o Venter med hvem som tegner. Tom Andre blir spurt. 

Sak 4: Vedlikehold/behov på banen (DJ for Arve) 

- All bane oppgrader fra sist møte er ferdigstilt. 

- Montering og forsterking av Redskapsbod kreves. Kostnader Kr 2000 i materiell. 

Blir dugnad.  

- Redigering av hull kart på 1, 2, 6 etter hvert pluss hull 10-12.  

- Levering av kunstgress snart. Til hull 2, 10, 11, 12. Kostnad ca Kr 3500. 

 



Sak 5: Diverse aktiviteter (JR, DJ og DJ for Tine) 

- Åpen dag/Mental Helse/ Barnas dag 18.juni (Kr 21.000 er øremerket til den dagen)  

o Barnas dag i parken 18 juni fra 1030-1500.  

o Samarbeider med Velforening. DJ har møter med dem 30 mai. 

▪ Velforening står for matsalg og aktiviteter til barn under 7 år. 

o Usikkert om levering av discer for Trilogy Challenge kommer til tiden, derfor 

bli styre enig om:  

▪ Å lage en egen turnering. HIF kjøper inn 100 discer og brus som gis 

bort til de som delta i turnering. 

▪ Rekruterings muligheter. 

▪ JR tar ansvar for turnerings del / score keeping / premiere.  

▪ DJ forespurt Intersport om å være med: salg av discer, osv.  

▪ Tine tar av seg opplegg/kontakt med Mental Helse. 

▪ Alle av HIF DG’s kostnader kommer fra øremerket midler. Midlene 

brukes til utgifter i forbindelse med dagen som går til besøkende.  

- Kirkens Bymisjon 24.mai  

o Tine trenger hjelp i Bassengparken kl 17. 

- Frivillighetens torg, Holmestrand kommune, 10.september Høyanghallen  

o Ingen ny info. Trenger hjelp den dagen. 

- BUA 14 mai. Hof. Trenger folk å stille opp. Rekrutering av spillere.  

o Mulig at vi har ikke delta. Tas forløpende.  

- Tur status (JR) 

o Danmarks tur var kjempegøy og et positivt tiltak.  

o Sørlandstur mulig utsettes pga begrenset interesse.  

Sak 6: Endringer i styret (DJ) 

- På grunn av endret livssituasjon må Tim og Kristine tre ut av styret etter åpen dag 

18.juni, og må erstattes. Hvordan løser vi dette?  

o Mulig Håvard kan stepp inn som nestleder. Får ikke svar før om noen måneder. 

o Åpen for innspill og kandidater.  

o Usikkert om Sportsligleder stilling og trenings tilbud fremover. 

 

 



Sak 7: Åpne saker fra forrige styremøte 

- Klubbmesterskap.   

o JR kommer tilbake med dato 

- Materialforvalter 

o JR kom med innspill om klubbtøy 

- Sportslig utvalg 

o Trenger Sportslig leder før utvalg 

Sak 8: Orienteringssaker 

- Botnestua status. (DJ)  

o Får svar fra BSK i juni om muligheter.  

Sak 9: Eventuelt 

- Venter svar fra produsenten om Bag Tags (DJ) 

Sak 10: Dato neste styremøte 

- Neste møte tirsdag 21 juni kl 1830 


