
 

 

 

Referat styremøte #1-21 28.01.21 

 

Nettarrangement start kl 19:00 

 

Til stede:  

Camilla Pile Pedersen, Tor Erik Ekle, Leiv Aspèn, Andreas B. Gullaksen, Sigrid Sandum, Magnus 

Nyman, Roger Karlsen 

 

 

Orienteringssaker:  

1) Flyttet dato for Årsmøtet pga. Korona, avstemt på internett. Ny dato: 04.03.21 

2) Koronatiltak ukesgolf, fungerer sånn det er nå 

3) Treninger i gang digitalt, innetrening avlyst pga. korona 

 

 

 

1. Referat forrige styremøte 

Gjennomgang av ref. Forrige styremøte.  

Vedtak: Godkjent  

 

 



2. Valgkomite - fremdrift 

Valgkomite består av Sondre K. Gjeldstad (leder), Martin Wohlen, Vegard Welve og Eivind O. 

Evertsen. Har stilt seg til disp for å sitte ut året 2021.  

Det er sendt forslag til valgkomite om en vara, diskuteres struktur i styret og det enes om å 

komme med to nye konkrete forslag så vi får dekket ønsket styresammensetning (7 ordinære + 3 

vara) 

Kontrollkomite består av Odin Andrews, John Arne Gullaksen og Iver Dragset, også disse er 

foreslått og stiller seg til disp ut året 2021.  

3. Saker til årsmøtet som må behandles: 

3.1 Medlemspris 

Dagens priser er 1500 oridinært medlem, 750 kr junior 

Forslag om å øke til 1600 kr fra 2021, diskusjon 

Flere forslag om hvordan vi kan få inn penger til de økte utgiftene. Hullsponsor, gjester, ol. 

Vedtak: Forslaget stemmes ned, innstilling til årsmøtet er å beholde pris på klubbmedlemsskap 

som før (1500 ordinært medlem/ 750 kr jr) 

3.2 Lisens 

Lisensen økt fra 200 - 250 kr. På årsmøtet i Seksjon Disksport, dette øker utgiften vår pr 

medlem. Gjester trenger ikke å løse lisens, men må gå med medlemmer med gyldig lisens. info 

om manglende forsikring i tillegg til at alle som har med gjester må gjennomgå kurs. Alle andre 

som spiller på Klæbu må løse lisens gjennom naif. Roger sjekker hvilke forsikringsavtaler som 

gjelder for et privat område som Klæbu. 

Styret ønsker å åpne for at medlemmer kan ha med gjester på seriespill på lørdager.  

3.3 Representasjon (aktivt/ikke aktivt medlem) 

Innstilling til årsmøtet; geografisk restriksjon, bor du i Trøndelag må du representere NDK, bor 

du utenfor Trøndelag kan man være ikke-aktivt medlem (vi dekker ikke lisens). 

De som allerede har betalt som ikke-aktive medlemmer i 2021, og bor i Trøndelag får samme 

status som aktive medlemmer bortsett fra lisens og reisestøtte ut dette året (2021).  

Vedtak: Enstemmig vedtatt innstilling til årsmøte om geografisk restriksjon på medlemskap. 

4. Budsjett 2021 

Est. med 60 medlemmer 

Gjennomgang av budsjett 2021, mot budsjett 2020 

Regnskap ikke klart 



 

5. Rolleavklaringer i styret 

Alle enige om å få avklart roller og ansvar defineres, Sigrid jobber videre med allerede igangsatt 

opplegg.  

Vedtak:  styret skal beholdes med 7 ordinære styremedlemmer + 3 vara  

6. Årsmelding 

Leiv lager forslag til presentasjon til årsmøtet i forkant.  

7. Annet  

7.1 Årsmøtet 

Leiv sjekker med E.C. Dahls om vi kan være der om restriksjonene tillater det.  

Vedtak: Om ikke det tillates å møtes fysisk kjører vi digitalt 4. mars. 

7.2 TrønderTour 

Leiv informerer, tilbyr Nidaros å ta over Trøndertour, holde i det, arrangere sammen med 

klubbene som får 3000 kr., Nidaros får resten av overskuddet.  

Leiv ønsker å holde det, men at NDK skal eie det i året som kommer.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt å inngå et prøveprosjekt ut 2021. En fin måte for medlemmer å 

lære om arrangement, samtidig som TrønderTour får fastere rammer enn hvis det blir opp til 

den enkelte klubben.  

 

 

Møtet avsluttet 21:00 

 

Referent: Sigrid Sandum 


