
INFORMASJONSMØTE PÅ SOLASTRANDEN 14.11.2019 
 
Styret i Sola golfklubb ønsker å ha en god og åpen dialog med medlemmene mellom 
årsmøtene. Vi har derfor startet opp en praksis hvor vi avholder temamøter hvor målet er å 
involvere interesserte medlemmer til å bidra i pågående prosesser og saker.  
 
Vi er en klubb hvor vi sammen er ansvarlige for at klubben gjør de rette og beste valg for 
klubben og dets medlemmer. Styret er valgt virkemiddel for å ta beslutninger på vegne av 
medlemmene mellom årsmøtene – og administrasjon/ansatte satt til å følge opp og 
gjennomføre daglige gjøremål og oppgaver bestemt av styret og årsmøtet/medlemmene.  
 
Informasjonsmøte på Solastranden 14.11.19 hadde følgende agenda: 
 
1). Generell informasjon  
2). Løsning proshop Solastranden  
3). Klubbhus Solastranden 
 
Presentasjon fra informasjonsmøte kan du laste ned på hjemmesiden 
 
Styreleder Bernt Aage Lie ledet møtet og gjennomgikk presentasjon. I tillegg var daglig leder 
og Sola Proshop AS tilstede sammen med flere andre styremedlemmer. 
 
Det var ca 35 fremmøte medlemmer og møtet ble avholdt på Solastranden. 
 

1. Generell informasjon 
Det har vært en god sesong på de fleste områder. Vi har fått flere medlemmer og 
medlemmene spiller mer. Sportslig har vi gjort det bra både for juniorer og senior både 
individuelt og under diverse Lag-NM. Det er flere deltakere på kurs både for voksne og barn. 
Snittalderen i klubben går ned, mens snitthandicap går opp noe som også viser at vi 
rekrutterer flere nybegynnere. Resultatene fra medlemsundersøkelsen ble også lagt fram og 
gledelig å se at medlemmene har økt tilfredshet på de fleste områder 
 
Takket være flere samarbeidspartnere så klarer vi å installere Gobex automater også på 
Solastranden i 2020. Dette vil gjøre det enklere å registrere runder tilpasset nytt handicap 
system som også kommer i 2020. Det vil også være en bedre kontroll for hvem som er på 
banen og har fått bekreftet sin starttid. 
 
Styret har vedtatt at en i 2020 også vil tilby en medlemskategori som gir spillerett på kun en 
bane. Kontingentsatser settes på årsmøtet i februar 2020. 
 

2. Solastranden Proshop 
Tim Brookes har sagt opp avtale som egentlig løp ut hele 2020 sesongen. Han går til 
Stavanger GK og tar med seg hele varelager. 
Sola Proshop AS er heleid av medlemmene i Sola Golfklubb og vil overta drift fra 01.01.2020. 
Medlemmer oppfordres til å benytte egen butikk. En er avhengig av at Proshop driftes 
lønnsomt og tilbyr de åpningstider som økonomi tillater. Både styreleder i Sola Proshop, 



Henning Lindanger og daglig leder, Morten Åbø, var tilstede og svarte på spørsmål. Begge 
har lang erfaring med å drive Proshop, men ønsker fortsatt innspill på hvordan en ønsker 
Proshop på Solastranden. Sola Proshop ønsker å være den ledende Proshop i distriktet, og 
dette vil gjelde begge baner. 
Medlemstrening vil fortsatt tilbys på Solastranden, men ellers så har en ikke fått løst «trener 
kabalen» og individuelle instruksjonstimer. Sola Proshop AS vil motta et fast beløp fra klubb 
som dekker den servicetjenesten de gjør ved å håndtere medlemmer, selge greenfee, driving 
range og instruksjon. Denne vil være lik eller bli økt sammenlignet med dagens nivå.  
Sola Proshop AS omsetter for mellom 4-5 millioner og krever da et visst varelager. Men det 
finnes ikke et stort ekstra varelager. Be om informasjon der rett informasjon er – daglig leder 
– styret eller andre ansatte. 
En ønsker selvfølgelig også å tilby et utvalg kvinneklær og innspill mottas for hvilke varer, 
merker etc en ønsker i shop. Viktig at golfbutikken er tiltalende og kundevennlig, og at man 
trives som kunde og har de rette produktene. 
Ønsker 12 mnd drift på Solastranden og mulighet for å stenge på Forus, ved stengt bane, for 
å redusere kostnader. Det vil bli laget en 3 års plan, hvorav 2020 vil være et oppstartsår hvor 
en lærer hva som ønskes på Solastranden, både av vareutvalg, åpningstider etc. Viktig med 
kompetanse blant bemanning. Man skal føle trygghet og oppfølging ved å kjøpe utstyr. 
 

3. Klubbhus 
Her ble det diskutert tre alternativer, hvorav det siste alternativet, med å la alt være som før, 
ikke var ønskelig da det er et stort behov for å bedre fasilitetene. 

• Bygge et nytt klubbhus der klubbhuset ligger i dag. 
En har innhentet utkast og kostnadsoverslag. Et eksempel ble vist frem og ville koste kr. 4 
mill. Ved en slik løsning og dugnadsinnsats vil finansieringsbehovet for klubb være på ca 1,2 
millioner, da resterende vil være tilskudd og støtte. 
Vil ikke være noen økte driftskostnader, da en i dag betaler leie, og disse kostnadene ville i 
stedet gått tilbake til klubb. 
Finansieringsbehovet på 1,2 millioner kunne blitt løst via låneopptak, eller at medlemmer 
innbetalte mellom kr. 500-1000 kr og klubben ville da ikke trengt noe ekstra lån og klubben 
ville ikke fått noen økte kostnader ved nytt klubbhus 

• Leie lokaler i Solastranden Gård 
Har hatt dialog med grunneier Jon Årsvoll, som eier dagens klubbhus, om muligheter for å 
leie lokaler i Solastranden Gård og samarbeid rundt kiosk, kafe og klubbhusdrift. De har ledig 
lokale fra 2020 som Proshop/Servicesenter kan flytte inn i. Bedre synlighet, bedre fasiliteter, 
økt rekruttering og mindre risiko gjør dette attraktivt. En vil da måtte snu litt om på banen 
ved f.eks at dagens Hull 7 blir til Hull 1. Andre utfordringer kan være driving range, parkering 
og overgang på vei. Men alt dette er løsbart, og en vil gå i dialog med Jon Årsvoll og andre 
for å finne løsninger på disse. 
En mulighet kan være å presentere begge løsninger på et årsmøte hvor medlemmene selv 
kan stemme på hvilket alternativ en ønsker. 
Avklaringer rundt begge alternativ må derfor skje fort. 
 
Felles for alle ønsker er at golfinteressen må opp. Vi må rekruttere og få med flere til å dele 
regningen på slik at vi klarer å holde kontingenten på et lavt nivå. 
 



I januar (16.01) ønsker styret å ha nok et informasjonsmøte. Forhåpentligvis vil en da være 
nærmere et konkret forslag for klubbhus. Samtidig ønsker en legge frem planer om et 
innendørssenter på Forus hvor en kan trene gjennom hele vinteren, både på simulatorer og 
på driving range, putting etc. I tillegg vil en informere om nytt handicap system og klubbens 
nye virksomhetsplan som skal vedtas på årsmøtet. 
Under eventuelt kom det også innspill på at medlemmer opplever at flere går ut på banen 
uten å betale. Her har en i 2019 hatt en egen banevert og marshall komite, men en vil 
evaluere dette og se hvordan en bedre kan løse dette i 2020. 
 
Møtet ble avsluttet ca kl. 19:30 
 
Alle var enige om at det hadde vært et godt møte og at en ønsket å fortsette dette tiltaket. 
Takk til alle som møtte frem og gav innspill og ønsker. Det er slik klubben klarer å forbedre 
seg og stadig videreutvikle både banene og aktivitet. 


