
Referat Styremøte HIF DG 5/2022 

Møtenummer: 5/2022 

Dato: 29.8.2022 Kl: 18:30-20:00 

Sted: Hvitstein Stadion Klubbhuset, Vesthøyveien 7, Holmestrand. 

Til stedet: Ellen, Arve, DJ 

Forfall: Jan Ragnar 

Andre til stede: Ingen 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

- Godkjent. (Minst 1 uke. Bra.).  

Sak 2: Økonomi status (Ellen) 

- Saldo Klubb: Kr 44.778 

- Kostnader Åpen Dag: Kr – 999,65 

- Oversikt sponsor rest.: Venter på tilbakemelding fra Regnskapsfører.  

- Bygging kostnader kurv + materiell hull 10-12?  (Ikke fått regning fra DG Shop, ca. Kr. 

18.000,- for 3 kurver.) 

Sak 3: Utfordringer Hull 10-12 (Arve) 

- Bane er ferdig stilt og i drift. 

- Mangler tee skilter. Status Arve? 

o Nye skilter over hele bane? Minst hull 1, 2, 10-12 må fornyes. Arve kommer med 

forslag snart med satellitt perspektiv. Da kan styre være enig om skilt stil og 

hvis vi ta alle hull.  

o Kostnader? Tipper Kr 500 pr hull skilt x 12 = Kr 6000 + Hovedskilt Kr 1500. 

Totalt kostnader Kr 7500. Avgjørelsen tas etter forslag fra Arve. 

o Evt. behov for «ny sponsor» hull 6; Fru Berntsen? Undersøke med Hair by Bob? 

En gangs betaling av Kr 1500? Evt. andre sponsor? Arve hører. 

Sak 4: Vedlikehold/behov på banen (Arve) 

- Bod: Må males. Jan Ragnar skulle ordne. 

- Hull 10-12: Trenger trapp/stier flere steder. Arve skal undersøke. Evt. Dugnad? 

- Andre vedlikehold: Ønsker vedlikeholds plan. Kantklipping, osv. Blir mer etter behov. 

Arve styre hvordan og hva skal gjøres.  



Sak 5: Endring i ukas golf og tilbud på åpen trening (DJ & JR) 

- Ser behov for å vurdere dagens ukas golf og se på våre trenings tilbud. 

o Treningstilbud:  

▪ Foreslår at vi ha en åpen trenings time hver søndag kl 1600. 

▪ (Ønsker samme klokkeslett for inne trening i hallen i vinteren. Har søkt 

denne klokkeslett Høyanghallen.) 

▪ Egnet for alle; medlemmer og ikke-medlemmer. 

▪ Se på behov av de som kommer: men hovedsakelig grunnleggende kast og 

instruksjoner for nysgjerrige nye spillere av alle aldre. I tillegg prøve å 

motivere «inaktive medlemmer».  

▪ Holder oss til hull 1 & 2 område. DJ kan stå for trening 3 av 4 ganger i 

mnd. Tilbudet burde vi ha gjennom hele sesongen. Trenger hjelp minst 1 

trening i mnd pga DJ jobb turnus.  

▪ Evt. en ny Sportslig leder må overta dette tilbudet. 

Vi avventer med trenings tilbudet frem til vi har en person som kan 

still opp hver uke og et fast opplegg. DJ kan ta en uoffisiell trening 

etter behov og anledning.  

o Ukas golf: 

▪ Burde vurdere å forkorte ukas golf fra 2 x 12 (dagens) til 1 x 12 (e.l.). 24 

hull tar veldig langt tid, spesielt på en søndags kveld (fellesstart).  

▪ Ønsker at vi tilby evt. kun fellesstart fremover fra kl 1700 på søndager. 

▪ Starter rett etter trening, med CTP, Ace Pot, osv. 

▪ Runden er da ferdig senest kl 1900, som er en passe tid i forhold til de som 

må på jobb dagen etter. 

Jan Ragnar forslår 12 hulls flex start. Vi se på fellesstart neste sesong. 

Styre er enig.  

Sak 6: Andre aktiviteter (DJ) 

- Frivillighetens torg, Holmestrand kommune, 10.september Høyanghallen  

o Ingen ny info. Trenger hjelp den dagen. DJ gir ut Roc 3 discene til de 

interesserte som gir en innsats den dagen.  

Sak 7: Tur status (JR) 



- Turer fremover? Gøteborg?: Ingen info. 

Sak 8: Endringer i styret (DJ) 

- Nestleder?: Trenger fremdeles (Håvard er ikke interessert) 

- Sportsligleder?: Trenger fremdeles 

o Vi må være på jakt etter folk som kan overta/fille verv.  

- Endring i Klubbhåndbok: 

o DJ ønsker at vi sletter valg komite fra Klubhåndbok. 

o Ønsker at styre stemmer inn verv direkte på Årsmøter. 

o Ønsker at styre får lov å konstituere verv på et styremøte ved behov. 

▪ DJ kommer med formelt forslag som må stemmes på i neste styremøte. 

Sak 9: Åpne saker fra forrige styremøte (JR) 

- Materialforvalter 

o JR kom med innspill om klubbtøy?: JR skriver: Usikker på pris. Styre ønsker 

prisliste og oversikt fra Intersport. Ønsker minst pris på HIF t-shirts.  

- Klubbmesterskap?: Etter lesing av JR innspill: Styre bestemmer: 

o 25 sept. godkjent. 

o Pokal/Premier til maks total pris Kr 1500 godkjent. 

o Klubben enig om grilling i pausen. Klubben betaler for pølser og brus. 

o CTP med HIF discer som premier godkjent. 

o Styre mener at det må være kun HIF Disc Golf klubb som kan delta i 

Klubbmesterskapet.  

- Resultater av Triple Par turnering?: Ingen info. Men, få deltagere.  

Sak 10: Orienteringssaker 

- Botnestua status. (DJ)  

o Kontakt med varaleder BSK. Skal ta opp vår interesse på BSK styremøte nå 

til tirsdag. 

- Bag Tag nr. 1? Arve forslag? 

o Ønsker turnering i hvor vinner får Bag Tag nr. 1. Forslag er at de som vil 

spille for Bag Tag nr. 1 spiller en «fellestart» kl 16 ukas golf nå til søndag 4 

sept. Ønsker at JR og Arve snakke sammen og løse de praktiske. 

- Skinsmatch (JR) 



o Styre er positiv til ideen om skinsmatch. Enig om bruk av Bag Tag overskudd 

til dette formål. Ønsker et konkret forslag om verdien av skins og antall 

flighter/deltager. Styre mener Kr 50/skin er et fornuftig forslag, men dette er 

avhengig av antall spillere.  

Sak 11: Eventuelt 

Sak 12: Dato neste styremøte 

- Neste møte fredag 11 nov kl 19-21. Møte/Julebord? På restaurant?  

o Ellen ordne bestilling. HIF Dekker mat og 1 drikke/person.  

o Forslag om sosial samling av HIF Medlemmer etter møte.  


