Styremøtereferat
Dato

09.08.2022

Tilstede

Kjetil, Mats, Thomas, Andreas

Referent

Mats

Neste møte

Agenda
1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
2. Gjennomgang av planlagte turneringer og arrangementer
3. Planer for Skogen Diskgolfbane
4. Banekomité
5. Klubbtur

Saker
Sak

Beskrivelse

1

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
- Mjøstur: Stor suksess. Veldige gode
tilbakemeldinger fra arrangøren (Birdie). God
innsats fra klubbens styre og medlemmer for å få
banen klar.

2

-

Lillehammer Amateur Open: Veldig vellykket. Vi
mottok mange hyggelige tilbakemeldinger i
etterkant av turneringen. Det er et ønske innad i
styret om å gjøre dette til en årlig tradisjon.

-

Pargolf for veldedighet: Også veldig vellykket!
Mange deltagere, og vi fikk samlet inn ca. 6500 kr
til Barnekreftforeningen. Det er et ønske innad i
styret om å gjøre dette til en årlig tradisjon,
eventuelt ha to faste pargolfer i året (vår og høst).

Forfall/Ansvarlig

Gjennomgang av planlagte turneringer
Skogen Rundt presentert av Latitude 64: Det meste er
i rute. Premier og spillerpakker er klare. Tar kontakt med
Starframe for å høre om muligheter for proshop.

Mats

Klubbmesterskap: Vi planlegger å spille én runde på
Jørstadmoen og én runde på Skogen Diskgolfbane. Har
tatt kontakt med Forsvaret angående bruk av banen,
men ikke fått svar enda. Når vi får svar åpner vi
påmeldingen med følgende krav:
-

Mats

Fase 1: Kun for medlemmer av Lillehammer
Frisbee (50 kr per deltager)
Fase 2: Åpent for alle som er medlem av en
klubb (50 kr per deltager)

Jørstadmoen by Night: Kjetil har sett på kostnader og
bestilling av nødvendig utstyr. Planlegger for 200 kr i
påmeldingsavgift. Alle utgifter går til utstyr. Mats setter
opp et forslag til informasjon i forbindelse med
påmelding.

Kjetil og Mats

3

Planer for Skogen Diskgolfbane
Kjetil og Lasse avtaler møte med grunneier, slik at vi kan
bli enige om hva vi kan gjøre på banen i fremtiden.

Kjetil, Lasse og Mats

4

Banekomité
Lite aktivitet i banekomiteen, utenom to-tre stk. Vi
planlegger et møte med hele komiteen, slik at vi kan
legge en ordentlig plan for banen og videre drift mot
2023. Ønsker å få medlemmer mer involvert og gjøre
dem klar over hvilket arbeid som blir gjort og hva som
planlegges.

Kjetil, Lasse og Mats

5.

Klubbtur
Thomas har speidet ut aktuelle baner, i tillegg til
restaruranter for lørdagens sosiale sammenkomst. Full
plan kommer snart.

Thomas

