
Årsmøte  i Sandefjord Frisbeeklubb 22.01.19 

Sted: Idrettens hus Sandefjord 

Tilstede:  

Odne Lyngstad, Kristoffer Amundsen, Henning Johnsen, Ole Kopstad, Truls T. 

Johnsen, Atle Olsen, Stig Markegård, John Kristiansen, Øyvind Skjellin, Raymond 

Andreassen, Preben Aspelund, Tom Kristiansen, Johan Sem Andersen, Dag Espen 

Gulliksen 

1.Gjennomgang av saksliste  

Sakslisten for årsmøtet ble gjennomgått av Henning. Ole ble valgt som ordstyrer 

og  Henning ble valgt som referent. 

Ole og Henning underskriver referatet fra årsmøtet. 

2.Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent av deltakerne på årsmøtet. 

3.Årsberetning 2018 

Klubben hadde i 2018 47 medlemmer (40 i 2017). 

Nov 17-Mars 18 Vintergolf 2017-2018 (Totalt 10 runder).  

6.4-28.9 Torsdagsgolf  (26 runder)  

107 ulike spillere (2017: 79), 21 spillere i snitt (2017: 20), 3 spesial runder 

12 stk hadde strøkne runder (14 i 2017).  

25-29.4 Klubbtur til Riga med 10 deltakere 

5.5 Vestfold tour med 60 deltakere (Open: 18, Master: 11, Rekreasjon: 27, Dame: 3, 

Junior: 1)  

26.5 Dugnad start i Kodal ! 

26.8 Sandefjord Open pargolfturnering (på Vear og i Bugården) med 21 par (Open: 11 

og Reakreasjon: 10) 

7-9.9 Klubb tur Ale med 8 deltakere  



29.9 Klubbmesterskap med 32 deltakere (Open: 18, Nybegynner:11, Dame: 2, Junior:1) 

Klubbmestere: Odne, Thomas Hoff, Isabell og Tobias 

4. Klubbens årsregnskap 

Regnskapet for 2018 ble framlagt. Regnskapet for Kodal diskgolfbane pr 31.12.18 

ble framlagt. 

Oversikt over klubbens midler ble vist. 

5. Budsjett for 2019 

Det lagt fram forslag om å endre medlemsavgiften til 200 kr for voksne 

medlemmer (og forsette med 100 kr for juniorer) nå som økonomien i klubben har 

blitt bedre. Dette ble vedatt etter avstemning av årsmøtet.  

Forslag til klubbens budsjett for 2019 ble fremlagt.  

Det budsjetteres med et overskudd på 11000 kr for 2019, men dette resultatet er 

sterkt avhengig av Grasrotandelen.  

6. Valg av nytt styre 

På vegne av valgkommiteen la Dag Espen fram innstillingen til nytt styre. 

Nytt styre ble enstemmig valgt og ble besatt som følger: 

Leder: Henning Johnsen 

Nestleder: Ole Kopstad 

Styremedlem: Øyvind Skjellin 

Styremedlem: Isabell Vibeto 

Styremedlem: Hege Sørlie-Kopstad 

Varamedlemmer : Thomas Kjær, Jonas Engesvik, Atle Olsen og Simen Lehmann 

Kasserere: Henning og Ole  

Valgkomitee: Chris Sunde og Dag Espen Gulliksen 



7.  Klubbens arrangementer i 2019 

Etter diskusjon ble det bestemt å jobbe videre med følgende arrangementer i 2019: 

-Klubbtur X 2 (Stener forsetter som klubbturansvarlig).  

Første tur bli 3-5 mai. Andre tur blir i august eller september. 

-Vestfold tour 11.5  

-Sandefjord Open: trolig pargolfturnering i slutten av august eller begynnelsen av 

september 

Klubbmesterskap i august eller september. Styret finner best egnet dato.  

Torsdagsgolfansvarlige ble: Øyvind, Henning og Stig. 

Opplegget blir som tidligere 26 runder der 14 teller i sammendraget.  

3 CTP’er som i fjor . Trolig 3-4 spesial runder.  

Start (runde 1): 5.4      

Slutt (runde 26): 28.9  

 

8. Innkommede saker 

Følgende saker ble diskutert: 

8.1 Oppstart av nybegynner grupper for barn/ungdommer/nybegynnere 

Ole og Øyvind fikk ansvaret for å lage et opplegg rundt dette. De ber om hjelp fra 

andre medlemmer ved behov. 

8.2 Deltagelse i Borgertoget 17 mai 

En påmelding vil bli lagt ut etter hvert for å sjekke den faktiske interessen for 

dette. 

8.3 Banen i Bugården 



Styret vil forsette dialogen med kommunen. Begrensede dugnader på denne banen 

vil bli vurdert. 

8.4 Master klasse på torsdagsgolfen og i klubbmesterskapet 

Dette ble ansett som et bra forslag og vil bli innført fra kommende sesong. 

     

9 Status for arbeid med ny bane i Kodal 

Odne redgjorde for hva man fikk gjort mhp Kodal banen i 2018. 10 personer i snitt 

møtte opp på hoveddugnadene. 

Dette er et bra tall, men ende bedre oppmøte vil selvfølgelig gjøre at man blir 

fortere ferdig med banen. 

Planen for 2019 er at man forsetter med månedlige hoveddugnader, men at man 

starter med med smådugnader (1-2 timer) hver onsdag. 

 

 

Sandefjord 24.01.19 

 

      

   

 

 



 

     


