REFERAT FRA KLUBBMØTE
Dato

År

Referent

1. mars

2018

Egil Stokken

Tilstede: 14 medlemmer.
Settepresident Irene ønsket velkommen, spesielt til kveldens foredragsholder Svein Arntsen.
D a gen i d ag - 1 . ma rs :

Navnedag: Audny, Audun og Auden
1849: Frédéric Chopin ble født.
1926: Erik Bye ble født
1927: Harry Belafonte ble født.
1946: Husbanken ble opprettet
1986: Ingvar Carlson tok over etter Olof Palme.
S it at e t

Hvis du ser ut som passbildet ditt, er du for syk til å reise (ukjent).
Per H. i programkomiteen gjorde det kjent at 1. mars dessuten er Islands nasjonale øldag (se
også «Kjempetorskens ølblogg»). Han presenterte deretter, i kjent stil, vårens program. Virkelig
noe å se frem til!
3 m i n u t t v e d Eg il :

Egil fokuserte på de uutnyttede ressursene i Fensfeltet (se Wikipedia og Teknisk ukeblad) og
hvilke investeringer som må til for å kunne kommersialisere disse. Mente at det da er noe
prematurt – og kanskje ikke veldig næringsvennlig – å fokusere på at kommunen først må finne
en modell for å sikre seg fremtidige skatter, samt spre usikkerhet om eventuelle risikoer ved
fremtidig utvinning. Det gjøres fra enkelte hold et poeng av at kommunen kan nekte enhver
form for gruvedrift. Dette er ikke akkurat å ønske industrielle investorer velkommen.
N o r s jø G o lf k lu b b

Kveldens hovedattraksjon var Svein Arntsen, styreleder i Norsjø Golfklubb og Norsjø Golfpark
AS. Svein startet med å vise en presentasjonsfilm om Norsjø Golfklubb fra hjemmesiden til
klubben.
Norsjø Golfpark var 25 år i 2017, banen startet opp i 1992 med en 6-hulls bane, deretter ble det
9 hull, og i dag er dette en meget anerkjent 18-hulls bane. Banen har vært gjenstand for
offentlig oppmerksomhet helt fra starten, og det har vært mange turbulente perioder helt frem
til at Carl Diderik Cappelen kjøpte banen i 2006. En meget god eier, som har utrettet mye for å

sikre parkens fremtid. Ikke minst er overtagelsesavtalen positiv. I 2017 ble Norsjø Golfklubb eier av
parken.
Arntsen fokuserte på medlemmene, klubbens viktige
ressurs, og den «NYE GIV» som nå råder blant
medlemmene. Svein håper på enda mer mobilisering
og engasjement fra medlemmene, noe som er en
avgjørende forutsetning for at parken skal overleve i
fremtiden.
Svein fortsatte med å fremheve alle de positive
sidene med å spille golf. Han presenterte konkrete
eksempler på medlemmer i alle aldre, som ga æren
Bjørn Eirik var ikke til stede, så da ble dette
til golfen for bedret livskvalitet. Golf er vel den
billednødløsningen: Forhenværende fylkesordfører
Terje Riis Johansen (til venstre) og Svein Arntsen
eneste sport hvor en proff kan konkurrere sammen
ved Lunde sluse (bilde: Kjell Ivar Borgen, TA,
med en nybegynner, på grunn av systemet med
02.09.2009). Heldigvis holde guttene seg godt!
handicap.
Hele kroppen brukes når du spiller golf. En runde på 18 hull tar ca. 4,5 time, og da har du
beveget deg 16-17 000 skritt og tilbakelagt ca. 10-11 kilometer, avhengig av hvor mange baller
du slår ut i skogen.
Svein oppfordret oss alle til å begynne med golf, det er aldri for sent å begynne. Med «NY GIV»
er grunnlaget lagt for 25 nye gode år for parken og spillerne.
Medlemmene var tydelig interesserte, og stilte mange gode spørsmål.
(Se også Wikipedia-artikkelen om golfbaner.)
Apropos øl: Bardur kunne opplyse om at 1985 var det første året hvor islendingene fritt kunne
kjøpe øl i forretningene.
Vin til Einar K.
«Napp» til til Anders.

