
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 Forus 16.01.20 hadde følgende agenda: 
1). Generell informasjon  
2). Nytt hcp system fra 01.03.20  
3). Flerbrukshall på Forus 
4). Nytt klubbhus på Solastranden 
5). Ny virksomhetsplan fra 2020 
6). Dialog og innspill 
 
Presentasjon fra informasjonsmøte kan du laste ned her 
 
Styreleder Bernt Aage Lie innledet møtet og gjennomgikk status for 2019. I tillegg var daglig 
leder, greenkeepere, Sola Proshop AS og flere styremedlemmer tilstede. 
 
Det var ca 50 fremmøte medlemmer og møtet ble avholdt i Golfstuen på Forus. 
 

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 
 

2. Nytt hcp system fra 01.03. 
Daglig leder gjennomgikk hvordan nytt felles handicap system for hele verden vil fungere. 
Kort oppsummert så vil Golfbox håndtere dette og eneste medlemmer trenger å gjøre er å 
registrere sine runder. Alle runder vil være handicap tellende og Golfbox ser på dine siste 20 
spilte runder og tar gjennomsnittet av de 8 beste for å regne ut ditt handicap. For flere 
detaljer kan en laste ned presentasjon her. 
 

3. Flerbrukshall Forus 
Daglig leder viste frem tegninger av et nytt bygg på hhv 250 kvm som er tenkt å ligge i 
tilknytning til driving range og med mulighet for å koble seg på restaurant i dagens klubbhus. 
Flerbrukshallen vil inneholde dagens svingstudio som pr i dag er lokalisert i driftsbygning. I 
tillegg vil hallen muliggjør å ha innendørs trening gjennom hele året. Det vil være porter på 
bygge som gjør at en kan slå ut på driving range når været tillater det, og i nett når været 
tilsier det. En vil med en slik hall ha mulighet for helårsaktivitet og kan drive rekruttering og 
ivaretakelse gjennom hele året. 



Hallen vil ha en budsjettert byggekostnad på 2,9 mill hvorav en vil søke om støtte til 2/3 og 
trenger finansiering på ca 1/3 fra medlemmer, noe som tilsvarer ca kr. 500,- pr medlem i en 
engangsinnskudd, som da vil gjøre at klubben ikke trenger noe langsiktig lån eller pådrar seg 
økte kostnader. 
 

4. Nytt klubbhus Solastranden 
Under infomøtet på Solastranden i November 2019 ble det diskutert flere alternativer. En 
gav i møtet en oppdatering på status for disse alternativene. 

a) Bygge et nytt klubbhus der klubbhuset ligger i dag. 
En har innhentet utkast og kostnadsoverslag. Et eksempel ble vist frem og ville koste ca kr. 
4,5 mill. Ved en slik løsning og dugnadsinnsats vil finansieringsbehovet for klubb være på ca 
1,3 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. 

b) Leie lokaler i Solastranden Gård 
Har hatt dialog med grunneier Jon Årsvold, som eier dagens klubbhus, om muligheter for å 
leie lokaler i Solastranden Gård og samarbeid rundt kiosk, kafe og klubbhusdrift. Bedre 
synlighet, bedre fasiliteter, økt rekruttering og mindre risiko gjør dette attraktivt. Andre 
utfordringer kan være driving range, parkering og overgang på vei. En jobber sammen med 
Solastranden Gård for å finne konkrete løsninger på dette. Jobber for at det skal foreligge et 
konkret forslag frem til årsmøtet 20.02.2020, slik at medlemmene evt kan stemme på hvilket 
alternativ de ønsker. 
 
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. 
 
Det ble presentert et forslag til felles finansiering av både Flerbrukshall på Forus og nytt 
klubbhus på Solastranden. Klubben har da behov for å hente inn kr. 2,3 mill for samlet 
finansiering av begge bygg. Et forslag her kan være at en ber om ekstra innbetaling fra alle 
medlemmer på ca kr. 600,- i to år. På den måten vil ikke disse byggene belaste klubben med 
økte kostnader når en får tilbakebetalt tippemidler, mva og tilskudd.  
 

5. Ny virksomhetsplan fra 2020 
Før sammenslåing var det forskjellige virksomhetsplaner for de enkelte klubbene. Klubben 
ønsker nå å lage en ny virksomhetsplan som omhandler nye Sola Golfklubb og viser hvilke 
prioriterer en ønsker at klubben tar de neste årene. Virksomhetsplanen bygges på NGF sin 
virksomhetsplan som ble vedtatt på Golftinget i 2019. Klubben er interessert i innspill fra 
medlemmer på hva en slik virksomhetsplan bør inneholde og hva medlemmene ønsker at 
klubben prioriterer i årene fremover. Innspill kan sendes til daglig leder eller til 
post@solagk.no 
 

6. Innspill og dialog 
Det kom flere spørsmål og innspill gjennom hele infomøtet og spørsmål ble besvart 
underveis. Innspill ble notert og styret vil vurdere disse i videre fremdrift for alle prosjekter. 
 
Møtet ble avsluttet ca kl. 19:30 
 


