Årsmelding/rapport fra økonomi- og markeds komitéen 2016
Komitéen har i 2016 bestått av fire ordinære medlemmer: Reidar Norschau (Sauherad), Tor
Magne Skjelbred (Bø), Hallstein Søvik (Bø) og Hans Storli (Nome). Knut Moe, har også i 2016
velvillig stått for den delen av rekrutteringsprosjektet som omfatter skoleprosjektet.
Hallstein Søvik har i 2016 bistått både klubb og park med videreutvikling av hjemmeside. Vi
har også hatt Magne Nykås som «ambassadør» i Notoddenområdet.
Det er avholdt tre møter i utvalget i 2016. Det er nedlagt et samvittighetsfullt arbeid med å
få inn avtaler, foruten å søke om gaver/tilskudd. Utvalget konstaterer at det er det er tyngre
å få etablert avtaler og å få inn gavebidrag.
Utvalgsleder har hatt møterett i golfklubbens styremøter det meste av året. Dette har vært
hensiktsmessig.

Hovedfokus i 2016
Skaffe sponsorer til driving ranchen
I 2016 fikk klubben 18 avtaler (mot 17 i 2015) på sponsing av driving ranchen. Samlet kom
det inn kr. 82 500,- på disse avtalene i 2016. Klubben hadde budsjettert med kr. 90 000,dette året.
Det er igangsatt arbeid med å skaffe nye eller fornye sponsoravtaler i 2017. Foreløpig har vi
avtaler med fire hittil for 2017.

Søknad om midler til rekrutteringsprosjektet 2015 - 2017
Rekrutteringsprosjektet er todelt og omfatter gratis tilbud om trening til knøtter/juniorer
foruten en dags aktivitetstilbud til 7. trinnet ved alle skolene i Midt Telemark.
Finansiering og økonomi
Kostnadene forsøkes inndekket ved å søke om gavemidler fra potensielle
bidragsytere. Det er i 2016 sendt 8 søknader om gavebidrag/kulturmidler. Av samlet
innkommet på kulturmidler og gaver på kr. 34 481,- fikk komitéen inn kr. 22 935,(mot kr. 43.000,- i 2015). Vi fikk støtte fra Nome og Bø kommune (kulturmidler),
Sparebank1 Telemark (breddegave) og LAM-midler via Nome idrettsråd. Det var
budsjettert med kr. 70 000,- for året.

Skoleprosjektet 2016
Totalt 180 elever på 7.trinnet fra Bø, Nome og Sauherad har gjennomført
aktivitetsdag på Norsjø Golfpark i 2016 sesongen. I alt 9 klasser. 5 klasser på våren og
4 klasser på høsten. Fra Bø: 67 elever, Fra Sauherad: 42 elever og fra Nome: 71
elever.

1

Siden oppstart av prosjektet har 1218 elever fra Midt-Telemark kommunene vært
med på opplegget. Opplegget har stort sett vært det samme i alle åra. Det omfatter
fri transport og et 3 timers opplegg på golfbanen med Matias som instruktør.
Prosjektet oppleves som så vellykket, ikke minst takket være Matias, at skolene
legger det inn i sine planer i håp om at det kommer en invitasjon.

Oppfordring til medlemmene om å være ambassadører
Vi i utvalget oppfordrer alle medlemmer til å være ambassadører og benytte de relasjoner
de har til å selge inn drivingranchavtaler mot næringslivet i 2017. Vi i utvalget kan ordne det
praktiske med å formalisere avtalene.
Lunde, 18. jan. 2017
For økonomi- og markedskomité i Norsjø Golfklubb
H.Storli
Leder
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