Grenland og omegn Golfklubb
Innkalling til Årsmøte 2014.
Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien,
Inngang underetasjen

Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00

Takk til Avisa Varden som har

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dagsorden:
hjulpet GOGK med ny logo
Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge
dirigent(er), referent (er)1 samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.
Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent.
Vedta klubbens budsjett
Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg i følge lovene.:2
11.Avslutning.
KAFFESPLEIS
1

Dirigent og referent behøver ikke å være medlem i klubben.
Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitspersoner det er behov for.
2

1

De enkelte saker med styrets forsalg til vedtak:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Styrets forslag:
Siden dette er første ordinære årsmøte for GOGK registreres ikke møtedeltagerne ved
møtets åpning. Dersom det skulle bli behov for voteringer foretas medlemsgjennomgang
for å godkjenne stemmeberettigede etter lovene.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Styrets forslag:
Innkalling, sakliste og forretningsorden vedtas.

3. Velge dirigent(er), referent (er)3 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Styrets forslag:
Dirigenter: Rolf Erling Andersen og Kai Evensen. Sekretærer: Erik Helland og Hilde
Øygarden.

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Styrets forslag:
Styrets beretning( vedlagt) godkjennes som Klubbens årsmelding for 2013.

3

Dirigent og referent behøver ikke å være medlem i klubben.
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5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
Styrets forslag:
Regnskapet m/revisjonsberetning godkjennes.
Resultatregnskap 2013.
Inntekter

Note

1 Medlemsinntekter

2

2 Tilskudd

3

2013

3 Stevne og aktivitetsinntekter

6 383

4 Driving range
5 Green Fee
6 Inntektsbringende tiltak

2 000

7 Sponsorinntekter
Sum Inntekter
Driftskostnader

8 383
Note

2013

1 Turneringer med mer
2 Trenings og instruksjonstiltak
3 Personalkostnader

4

4 Administrasjonskostnader

4

5 Informasjon og Markedsføring
6 Kostnader, oppgradering golfbane
7 Leasingkostnader Maskiner

5

8 Drift Bygninger
9 Drift Golfbane

6

10 Drift maskiner

6

11 Kontingenter organisasjoner
12 Andre kostnader ( Brønnøysund)
13 Avskrivninger

2 515
7

Sum driftskostnader

2 515

Driftsresultat

5 868

Finansinntekter og kostnader

Note

2013

1 Renteinntekter

23

2 Renteutgifter , gebyrer
Sum finansinntekt/ kostnader

23

Årsresultat

11
3

5 891

BALANSE

Note

31.12.2013

EIENDELER
1 Anleggsmidler

7

2 Klubbhus og andre lokaler

7

3 Maskiner og utstyr

7

Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler

398 000
398 000

Note

31.12.2013

1 Til gode av medlemmer
2 Andre fordringer

8

3 519

3 Kasse og Bankinnskudd

9

181 387

Sum omløpsmidler

184 906

EIENDELER I ALT

582 906

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital og resultat

Note

1 Egenkapital i fjor

10

2 Årets resultat

10

Egenkapital dette år

31.12.2013
5 891
5 891

Langsiktig gjeld
1 Pantegjeld DNB

11

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
1 Gjeld kredittinstitusjoner

11

2 GGK- konkursbo. Kjøp maskiner/utstyr

7

298 000

3 Skattetrekk. Off. avgifter, avsatt feriepenger.
4 Sponsorer 2014. forskuddsbetalt

138 000

5 Medlemsavgift 2014 forskuddsbetalt

138 500

6 Annen kortsiktig gjeld. Stiftelseskostnader.

2 515

Sum kortsiktig gjeld

577 015

GJELD I ALT

577 015

SUM GJELD OG EGENKAPITAL I ALT

582 906
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Skien 5. februar 2014.

Rolf Erling Andersen
Leder

Atle Aastad
Nestleder

Hilde Øvrebø

Arne Martin Høstfet

Benedicte Soland

NOTER til regnskapet.
NOTE 1 Regnskapsprinsipper:
Åresregnskapet 2013 omfatter tiden 30.10 - 31.12.2013
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger.
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi
. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Inntekter
Medlemsinntekter
Medlemskontingenter regnskapsføres i det år medlemskontingenten gjelder for.
Sponsorinntekter
Sponsorinntekten regnskapsføres når den er opptjent, dvs. når krav på vederlag oppstår.
Dette skjer når tjenesten ytes. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet.

Tilskudd
Klubben har ikke mottatt offentlige tilskudd i 2013.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.
I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter
skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
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Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Pensjoner
Klubbens har ingen pensjonsforpliktelser pr 31.12.2013

Endring i regnskapsprinsipper
Ingen.

Note
2
Medlemmer
2013
Medlemskontingent
Purregebyr
Norsk Golf
Sum medlemsinntekter

-

Antall medlemmer ved sesongens
begynnelse
Utmeldte og strøkne
siste sesong
Innmeldte siste sesong
Antall medlemmer ved
sesongens slutt
Medlemsmassen
fordeler seg slik:

Note 3

0
0
326
326

Medlem m/
Spillerett
Medlem u/
Spillerett
Medlem Ektefelle
Greenfee
medlem
Junior t.o.m. 19 år
Barn t.o.m 12 år
Andre
Sum

217
17
51
30
7
2
2
326

Tilskudd
6

2013
UI-tilskudd til klubbhus
UI-tilskudd til puttegreen
UI-tilskudd til backtee
Andre tilskudd
Sum tilskudd

-

Tilskudd inntektsført
Tilskudd ført mot investering maskiner/utstyr

Note 4

Lønnskostnad, ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer
Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnad

2013

Antall ansatte
Antall fast ansatte
Antall deltidsansatte
Sum ansatte

2013

-

-

Ytelser til ledende personer

Lønn

Daglig leder

-

-

Styret

-

-

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ansatte eller
styret.
Revisor
Godtgjørelse for revisjon utgjør kr. 0

Note 5

Leasede
maskiner
Det leases p.t. ikke
maskiner til
banedrift.
Årets
leasingkostnad
utgjør kr. 0

Note 6

Pensjonskostnader

Leieavtaler
7

Klubben har en leiekontrakt med Skien
Kommune som utløper i 2032.
Det er tilsvarende
leiekontrakter med 2 private
grunneiere.
Total leiekostnad for grunn
utgjør i 2013 kr. 0

Note 7

Varige
driftsmidler
Golfban Klubbhus og
e
andre lokaler

Maskiner
og utstyr

Anskaffelseskost
06.11.2013
Omklassifisering
Tilgang
Tilskudd
Avgang
Anskaffelseskost
31.12.2009

398 000

-

-

398 000

Akk.avskrivninger
31.12.2013
Bokført verdi
31.12.2009

-

-

398 000

Årets avskrivning

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Evig*)/
10 år
***)
Lineær

40 år / 20 år
**)
Lineær

4 - 10 år
Lineær

Note 8 Andre fordringer
Andre fordringer - A Aastad
Andre fordringer - Skien Komm . Idrettskolen
Forskuddsbetalt kostnader
Sum andre fordringer

8

2013
1 519
2 000
3 519

Note 9 Kasse og bankinnskudd
Bankinnskudd, kontanter omfatter bundne skattetrekks midler med kr. 0,-

Note
10

Egenkapital
2013
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

Note
11

0
5 891
5 891

Langsiktig gjeld og sikkerhetsstillelser
2013

DNB - Lån

0

0

Vi har ingen pantelån pr 31.12.2013
Revisjonsberetning:
Revisorene har revidert regnskapet. Ingen negative kommentarer. Legges fram i eget skriv på årsmøte

6. Behandle forslag og saker.
Styrets forslag:
Styret gis anledning til å påskjønne medlemmer eller andre som nedlegger en
betydelig innsats utover det en vanlig kan forvente som dugnadsinnsats i en klubb.
Form og verdi avgjøres av styret.
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7. Fastsette medlemskontingent.
Styrets forslag:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kontingenter og kontingentklasser står uendret for 2014.
Medlemsgreenfee- 200 kroner
Gjeste greenfee - 400 kroner
Juniorer – Halv pris.
9 hulls greenfee- halv pris.
Styret fastsetter pris på VTG kursene, og kan vedta introduksjonspriser på
medlemskontingent og greenfee for nye medlemmer i inntil 2 år.
g) Styret gis fullmakt til å gjøre endringer i satsene dersom spesielle forhold tilsier det.
Styrevedtak meddeles på klubbens hjemmeside.
8. Vedta klubbens budsjett
Styrets forslag:
Forslag til budsjett vedtas som et rammebudsjett og styret gis fullmakt til å endre
budsjettet dersom det er endringer i de økonomiske forutsetningene. Forslag til
rammebudsjett:
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Budsjett 0g økonomiplan 2014- 2017
Inntekter.( tusen kr)
1 Medlemsinntekter/avgifter/Norsk Golf
2 Tilskudd
3 Stevne og aktivitet
4 Drivingrange
5 Green Fee
6 Inteksbringende tiltak/husleier/grasrot
7 Sponsor/samarbeid inkl. Minisp
Sum Inntekter

2014
2300
100
108
100
200
130
808
3746

2015
2415
105
113
105
210
137
740
3825

2016
2536
110
119
110
221
143
777
4017

2017
2663
116
125
116
232
150
816
4217

Utgifter ( tusen kr.)
1 Turneringer med mer.
2 Trening og instruksjon
3 Personale - lønn arbeid banen.
4 Administrasjonskost
5 Info-marked. Resepsjon/ golfbutikken
6 Oppgradering bane
7 Leasing Maskiner
8 Drift bygninger
9 Drift Golfbane
10 Drift Maskiner+ kjøp boet
11 Kontingent organisasjoner/ Norsk Golf
12 Andre kostnader/ Sponsorkostnader
14 Avskrivninger.
Sum driftskostnader
Driftsresultat

2014
120
120
1200
100
230
200
248
250
250
598
120
200
60
3696
50

2015
126
126
1260
105
242
210
248
263
263
210
126
210
160
3548
278

2016
132
132
1323
110
254
221
248
276
276
221
132
221
168
3712
304

2017
139
139
1389
116
266
232
136
289
289
232
139
232
176
3774
444

2014

2015

2016

2017

Finnans -inntekter og utgifter
1 Renteinntekter
2 Rentekostnader og gebyrer 4 %
Finnansresultat ( minus er underskudd)
Årets resultat

11

1
0
1

2
120
-118

2
120
-118

2
120
-118

51

160

186

326

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
Styrets forslag:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a) Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer. Styrets medlemmer avgjør seg i mellom
hvilke komiteer styremedlemmene skal ha kontaktansvar for.
b) Klubben skal ha følgende komiteer:
Anleggskomite
Sponsorkomite
VTG komite
Turneringskomite
Sportskomite
Lov og Hc komite
Barne-ungdoms-og medlemskomite.
Valgte revisorer.

c)Styret gis fullmakt til å utarbeide instrukser og styringsdokumenter for de enkelte
komiteer.
d)Det tilligger styret på bakgrunn av de økonomiske forutsetningene å ansette
medarbeidere.
e)Det tilligger styret å engasjere/ utnevne enkeltmedlemmer til spesielle oppgaver der styret
finner det riktig.
f) Styret gis fullmakt til å gjøre mindre strukturelle endringer i komitéenes oppgaver.
4

10. Valg i følge lovene.:5

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer6 og 3 varamedlemmer
4

Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over
styret og andre lovfestede grupper/avdelinger/komiteer mv.
5
Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er
behov for.
6
Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem.
Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
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c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer7

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

Styrets forslag:

Årsmøte gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter hvor klubben
har representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.
Styrets forslag:
Sittende valgkomite gjenvelges.
10.Avslutning.

7

Klubb med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som
nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt
punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»
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Årsmøte GOGK 2014 SAK 4.
Grenland og omegn Golfklubb
Styrets Beretning for 2013
Historikk.

I 2013 ble de klart at den gamle ærverdige klubben, Grenland Golfklubb, Ikke lenger hadde økonomisk
bærekraft til å fortsette etter 2013. Grenland Golfklubb var klubb nr. 10 i Norge, og således en av de
tidligste klubbene i landet.

Fra 1992 begynte arbeidet med nytt anlegg på Jønnevald, og tusenvis av dugnadstimer og mange millioner
kroner i investeringer ble lagt ned i anlegget fra medlemmer og sponsorer. Skien kommune og 3 private
grunneiere inngikk leieavtale med GGK med varighet 40 år fra 1992.

Interessen for golfsporten har gjennom de siste 20 årene vært variabel. Siste driftsår i GGK var det ca. 670
betalende medlemmer. Mange hadde investert i evigvarende spillerettigheter som lå som en fremtidig
fordring på klubben. Dette, sammen med tyngende pantelån til nytt klubbhus fra 2006, store
personalkostnader og synkende medlemstall førte til at styret begjærte oppbud høsten 2013. Totale krav i
boet var på nær 14 Mill kroner. I tillegg var det mange med medlemslån til klubben som ikke meldte sine
krav i boet.

4 september 2013 var det innkalt til et ekstraordinært årsmøte i GGK hvor det ble vedtatt å akseptere
styrets beslutning. Umiddelbart etter møte ble en del medlemmer tilbake, og det ble nedsatt en
ressursgruppe som skulle vurdere muligheten for å danne en ny klubb.

GGK ble tatt under skifterettens behandling, og bobestyrer ble oppnevnt. Bobestyrer og DNB, som den
største kreditoren, godtok at anlegget ble drevet på dugnad resten av året. Med god støtte fra mange
medlemmer både økonomisk og ved fysisk innsats var det mulig å benytte anlegget til golfspill ut sesongen
2013.

Våren 2013 var klimatisk svært vanskelig for godt vedlikehold av banen. Store områder av fairway og
greener var ødelagt som følge av isdannelser i vårløsningen og derav mangel på oksygen/ lufting til
gressveksten. Etter hvert som isen ble borte var det nærmest umulig å komme ut på banen med maskiner
på grunn av svært mye nedbør. Disse forholdene førte til at det ble sviktende inntekter også fra greenfee
spillere.

Perioden fra 4. september til 30. oktober.
Baneforholdene tok seg opp utover høsten, og samtidig med arbeidet i ressursgruppen for om mulig å
starte en ny klubb, ble det spilt mange gode golfrunder fram til banen stengte 6. november.
Ressursgruppen utarbeidet et forslag til stiftelsesdokument for ny klubb og inviterte til stiftelsesmøte den
30. oktober 2013.
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Stiftelsesmøte 30. oktober 2013.
Nær 200 interesserte møtte opp til stiftelsesmøte som ble avholdt i Borgestadklinikkens møtelokaler i Kongensgate,
Skien. Det gode frammøte viste at det var et sterkt ønske om å få på plass en ny klubb. Stiftelsesdokumentet ble
gjennomgått punkt for punkt og det ble fattet positive vedtak på alle punkter. Den nye klubben fikk navnet Grenland
og omegn Golfklubb. Lover, som tilfredsstilte NIF og NGF`s lov norm, ble vedtatt og det ble valgt et styre for den nye
klubben.
Fram til 31. desember 2013 er det avholdt 3 styremøter og behandlet i alt 40 saker. Følgende saker er behandlet:

Sak 1/13. Stiftelsesprotokoll og navneliste over stifterne.
Sak 2/13. Regnskap, bankforbindelse og postboks.
Sak 3/13. Medlemsregister og internettdomene.
Sak 4/13. Økonomi- maskiner og utstyr.
Sak 5/13. Opprettelse av komiteer.
Sak 7/13. Initiativ i forhold til oppgradering og vedlikehold baneanlegget.
Sak 8/13. Fremtidige ansettelsesforhold.
Sak 9/13. Møteaktivitet / møteplan.
Sak 10/13. Sponsoravtaler.
Sak 11/13. Eventuelt.
Sak 12/13. Protokoll fra møte 6. november 2013.
Sak 13/13 Registrering av klubben.
Sak 14/13. Regnskapsrapport.
Sak 15/13. Medlemsregister og internettdomene.
Sak 16/13 Logo GOGK
Sak 17/13. Maskiner og utstyr.
Sak 18/13. Opprettelse av komiteer.
Sak 19/13. Kontingenter.
Sak 20/13. Initiativ i forhold til oppgradering og vedlikehold baneanlegget.
Sak 21/13. Ansettelsesforhold.
Sak 22/13. Tilbud fra DNB vedrørende klubbhuset.
Sak 23/ 13. Forespørsel fra nabo om å anlegge vei ved hull 7.
Sak 24/13. Anlegget i Lundedalen.
Sak 25/13. Protokoll fra møte 20. november 2013.
Sak 26/13 Registrering av klubben.
Sak 27/13. Regnskapsrapport.
Sak 28/13. Medlemsregister og internettdomene.
Sak 29/13 Logo GOGK
Sak 30/13. Maskiner og utstyr.
Sak 31/13. Opprettelse av komiteer.
Sak 32/13. Kontingenter.
Sak 33/13. Ansettelsesforhold.
Sak 34/13. Tilbud fra DNB vedrørende klubbhuset.
Sak 35/ 13. Samtaler med anleggskomiteens leder:
Sak 36/13 Satsing mot barn og unge.
Sak 37/13 Sponsorarbeidet.
Sak 38/13 Nøkler til bygningene på Jønnevald.
Sak 39/13 Tilbud om kursmapper.
Sak 40/13 Eventuelle endringer vedr. Klubbhus
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Sammenfatning av styrebehandlingene
Som det fremgår av oversikten er styrearbeidet i hovedsak konsentrert rundt formalia vedrørende
stiftelsen av den nye klubben samt å sikre medlemmer og økonomi for videre drift. Mellom styremøtene
har det vært hyppig kontakt styremedlemmene i mellom og kontakt med enkeltmedlemmer som har
påtatt seg arbeid utover det en normalt kan forvente i en idrettsforening. Styrt har i flere sammenhenger
delegert oppgaver til enkeltmedlemmer, og dette har ført til en effektiv fremdrift i sakene.

Klubben har til nå ikke sett det økonomisk mulig å gå til ansettelse hverken av banemannskap eller
administrativt personale. Styret har delt på oppgavene, og arbeidet er utført på den enkeltes fritid.

I desember falt de fleste brikker på plass, og styret fikk etterhvert tro på at det skulle bli mulig å drive
videre med golfspill på Jønnevald også i 2014 og årene fremover.

Skien kommune, som den største grunneieren (507 117 m2), har gitt klubben en meget rimelig leie de
nærmeste årene, og avtale er muntlig avtalt med en av de private grunneierne(30 382m2, hull 12). Dette
skal formaliseres i løpet av 2014. Eier av Gnr. 53 bnr 58 Dag Gunnar Egeberg (32 000 m2, hull 5) arbeides
det videre med å få forlenget avtalen med.

DNB bank har pant i alle bygg og i alle arealer som kommunen eier. Banken har akseptert at GOGK trer inn
i avtalene som GGK hadde, og at alt overdras for 3 mill. kroner fra 2015. DNB bank gir GOGK et lån
tilsvarende 3 Mill, og betingelsene drøftes videre i 2014.

DNB bank har videre akseptert at GOGK benytter alle bygg og anlegg i 2014. Som vederlag skal GOGK
fortsatt ha DNB bank som hovedsponsor og forestå Forvaltning Drift og Vedlikeholdskostnadene på
byggene.

Styret i GOGK har gjennom forhandlinger med bobestyrer kjøpt alle maskiner, verktøy, utstyr og inventar
fra boet for 398 000 kroner.

Takket være ca. 80 minisponsorer og flere innbetalinger av kontingent har styret maktet å foreta
overtagelsen av maskiner, utstyr, inventar, FDV kostnader bygg og noen driftskostnader for maskiner i
2013.

Medlemsregistreringene kom i gang i løpet av desember og ved årsskifte passerte klubben vel 320
medlemmer som hadde tegnet bindende avtaler. Klubben må ha fler medlemmer dersom det skal være
mulig å drive forsvarlig fremover uten å øke kontingentene. Styret setter sin lit til at flere vil komme til i
løpet av tidlig vår 2014.

GGK hadde inngått leasingavtaler på tre maskiner. Det er DNB finans som er finansieringsinstitusjon og
GOGK har i kontakt med DNB finans gitt signal om at GOGK ønsker å videreføre avtalene.

En klubb som både eier og drifter et baneanlegg som Telemark Golfpark, Jønnevald, vil over tid ikke kunne
basere seg på bare dugnadsarbeid. Dette gjelder i første omgang vedlikehold og utbedringer på banen. Her
er en avhengig av brei dugnadsinnsats og profesjonelle ansatte. Ved utgangen av 2013 har ikke styret sett
det økonomisk forsvarlig å ansette personale fast. En løsning på denne utfordringen bør finnes tidlig i 2014.

De økonomiske disposisjonene for 2013 er små. Styret har brukt tid på å vurdere budsjett for 2014 og
årene deretter. Et realistisk budsjett er avhengig av flere faktorer, hvor mange antall A, B og C medlemmer
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er helt avgjørende. Deretter vil sponsortilgangen være av stor betydning i flere sammenhenger. Det er
samtidig viktig å begrense kostnadene mest mulig på områder som ikke direkte vedrører drift og
forbedringer av banen.

Kontakt med medlemmene.
Styret har lagt vekt på å informere fortløpende til alle tidligere medlemmer av GGK og til alle nye medlemmer i
GOGK om utviklingen og hendelser vedrørende etableringen av ny klubb og overtagelse av maskiner, utstyr, bygg og
anlegg på Jønnevald. Dette er søkt løst ved hyppige nyhetsbrev.

Samtidig informeres på internett og via face book gruppe om alt som kan ha betydning for medlemmer og
medlemsvekst. Takket være medlemmer med kompetanse er domene Grenlandgolf overtatt av GOGK. Det
samme gjelder post@grenlandgolf.no.

Sponsorer.
Styret startet tidlig med uformelle kontakter med tidligere sponsorer i GGK om fortsatt samarbeid med
nye GOGK. Mange positive signaler ga styret signaler om at dette kunne bli positivt også utover i 2014.
Sponsorkomiteen og styrets kontaktperson har vært aktive i arbeidet og dette følges vider opp i 2014.

Sponsor komitéen
Komiteen har høsten 2013 og frem til 3. februar 2014 bestått av inntil 9 medlemmer. Disse ble valgt ut i
fra deltakelse i sponsor komitéen i GGK og personer som meldte seg som frivillig i sponsorkomitèen på
stiftelsesmøtet til GOGK den 30. oktober 2013.
Sponsor komitéen har gjennomført 2 møter; henholdsvis 20. november og 10. desember 2013. Utover
dette har det vært tett oppfølging på mail og telefon mellom medlemmene.
Det har blitt utarbeidet et nytt sponsor/samarbeidsprogram for GOGK. Programmet har blitt delt i 3
hoveddeler: Hovedsponsor, Club 18 sponsorer og Midi sponsorer. Pr 3. februar har vi DNB klar som
hovedsponsor, vi har positiv tilbakemelding på 16 stk av maksimalt 22 stk Club 18 sponsorer, samt 16 stk
Midisponsorer.
Totalt har vi pr 3. februar positivt tilsagn på samarbeidsavtaler/sponsormidler på verdi av totalt kr
650 000.Av dette utgjør betaling for medlemskap kr 42 000,- og greenfee billetter kr 55 000.Sponsor komitéen har blitt møtt av utrolig mange personer og bedrifter som har vært meget positive til å
samarbeide med GOGK.
Sponsor komitéen og GOGK vil takke alle bedrifter som har gitt tilsagn om samarbeid med GOGK.
Samtidig vil vi takke alle golfklubbens medlemmene som har hjulpet oss med å oppnå et meget godt
resultat, uten dere velvilje og innsats hadde vi ikke fått dette til.
For Sponsor komitéen
Arne Martin Høstfet
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Avtale Pro.
En god golfklubb må ha gode avtaler med profesjonelle proer. Arbeidet med å videreføre avtalene med Ola
Axselson pågår, og styret er positive til et fortsatt samarbeid. Trening for juniorer vil være en del av det
arbeidet som må drøftes videre. Særlig dersom klubben får et visst tilfang av juniorer som vil satse på
denne idrettsgrenen.

Sluttord
Styret viser til stor dugnadsinnsats over høsten og vinteren 2013/14 på flere områder. Selv om økonomien fortsatt,
ved overgangen til 2014, ser usikker ut, arbeider styret utfra stiftelsesmøtets forutsetninger. Å få en ny klubb med
bane og bygninger til å fungere også i årene 2014 og fremover.

Styret vil peke på de gode relasjoner som har vært med bobestyrer, DNB, grunneierne og medlemmene, og takke for
alle positive tilbakemeldinger som er kommet i løpet av etableringsfasen.

Takk til de som har lagt ned en ekstra innsats merkantilt og fysisk for GOGK i 2013. Styret i GOGK vil også benytte
anledningen til å takke tidligere medlemmer av Grenland Golfklubb med dets tillitsvalgte og ansatte som klarte å
holde anlegget operativt i en vanskelig tid. Dette har gjort arbeidet for styret i GOGK lettere.

Skien 5. februar 2014.

Rolf Erling Andersen
Leder

Atle Aastad
Nestleder

Hilde Øvrebø

Arne Martin Høstfet

Benedicte Soland
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