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Årsmøtedokumenter til 

Årsmøte. 27. mars 2019. Kl.18.30 

Sted: Borgestadklinikken, Kongensgate i Skien. 

Viktig: Husk inngang fra syd i underetasjen.   

 

Til dere som Tipper, spiller Lotto etc.   
Legg inn Grenland og Omegn Golfklubb 
org.nr. 812 829 602  
som din Grasrotmottager  
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Dagsorden: 
 
1. Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede. 
 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
 
3. Valg av dirigent og referent samt 2 medlemmer til å 

underskrive protokollen. 
 
4. Årsmeldinger. 
 
5. Regnskap med revisjonsberetning. 
 
6. Innkomne forslag. 
 
7. Fastsette medlemskontingenten. 
 
8. Forslag til budsjett. 
 
9. Organisasjonsplan 
 
10. Valg 
 
11. Avslutning. 

 
 
 

Sak 1. Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede. 

Styrets forslag:  
Alle medlemmer som har betalt hele eller deler av kontingenten har stemmerett.   

 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 
 
 Kunngjøring av møte: 

Møte er kunngjort i henhold til vedtektene §13.  
ved nyhetsbrev til medlemmene 27. januar 2019. 
 
Saksdokumentene har vært tilgjengelig på klubbens hjemmeside siden 13.03.2019. 
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Forslag til Forretningsorden: 

1. Alle fremmøtte har tale og forslagsrett. Bare medlemmer som har betalt inn 
kontingent helt eller delvis har stemmerett. 

2. Alle har rett til å ha ordet to ganger til samme sak. Første gang 3 minutter og 
andre gang 2 minutter. 

3. Dirigenten kan fremme forslag til strek. Møte avgjør om strek skal settes. Dersom 
strek settes skal alle som ønsker det ha anledning til å tegne seg før strek settes. 

4. Det kan ikke fremmes forslag etter at strek er satt. 

5. Dersom det skal voteres over flere forslag i samme sak skal det velges et tellekorps 
bestående av en kvinne og en mann. 

6. Dersom et forslag får over 50% av stemmene som avgis i møte ansees forslaget 
vedtatt. Dersom ingen forslag oppnår flertall ved første votering faller forslaget 
med færrest stemmer bort og det voteres på nytt. 

7. Skriftlig votering kan bare kreves ved personvalg. 

8. Møtes varighet bør ikke overstige 3 timer. 

 
Styrets forslag:  
Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes. 
 

 
 
Sak 3. Valg av dirigent og referent og to til å undertegne protokollen. 
 

Styrets forslag.  
 
Dirigent: Jacob Borchsenius, referent: Erik Helland 

     
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble vagt 
 
 
 

 …………………………………………   og   …………………………………………… 
 

  

 

 

Sak 4.  Årsberetninger: 

Styrets forslag:  
Vedlagte årsberetning med underutvalg godkjennes. 
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Årsberetning for Grenland og omegn Golfklubb 2018. 

 

I. Innledning 

Grenland og omegn golfklubb stiftet 30. oktober 2013, opptatt i Norges Idrettsforbund (NIF) 
og Norges Golfforbund (NGF) 27.november 2013. Klubben fikk klubb nr. 366 i Norge. 
 
Grenland og Omegn Golfklubb ble stiftet som en etterfølger av Grenland Golfklubb.  
 
 
Rammebetingelser 
 
Disse er:  

 Leie av grunn fra to private grunneiere til kr. 25 000,- år. (Hull 5 og 12) 

 Leieavtale med Skien kommune for øvrige arealer er reforhandlet i 2018for 5 år- 
gjenstår 4 år. (kr 1 pr. år) 

 Lån i DNB til betjening av gjeld klubbhus, kr.180 000/år. 

 Ca. 700 medlemmer- kontingenter ca. 3 Mill. kr. 

 Sponsorater tilsvarende kr. 500 000/år 

 God dugnadsinnsats på flere områder fra medlemmene. 

 En god bane som gir kr 300 000/år i greenfeeinntekter. 

 Stor dugnadsinnsats fra medlemmene administrativt og med verksted/banearbeidet. 

 God samarbeidsavtale med Golfbutikken AS. Pro, treninger mv. 

 Ansatte med god kompetanse og med interesse for å holde en god bane i god stand. 

  

Skien kommunes eiendommer, som inngår i leiekontraktene, utgjør nær 510 000 m2,  
I tillegg er det inngått langsiktige leiekontrakter med to private grunneiere for ca. 70 000m2. 
Til sammen skal nær 600 000m2 utvikles, kultiveres og holdes i orden hvert år.   
Videre skal bygningsmasse, maskiner og utstyr med stor bruksverdi være godt vedlikeholdt 
til enhver tid.  
 
Skien kommunes policy overfor alle ideelle idrettslag i kommunen er at det ikke innkreves 
avgifter for vann, avløp og eiendomsskatt. GOGK er innbefattet av ordningen. 
 
 
Økonomi 
Sum egenkapital og gjeld utgjorde ved regnskapsårets begynnelse kr. 4658 816,34.  
Sum gjeld utgjorde kr. 3615 432,99.  Alle innkjøp av maskiner og utstyr i 2018 ble 
utgiftsført/aktivert og betalt i anskaffelsesåret.  
 
Ved regnskapsårets slutt er sum gjeld og egenkapital kr. 4 433 699,91.  
Sum gjeld utgjorde kr. 3 866 014,- 
Sum egenkapital er redusert fra kr. 1043 383,- til kroner 566 785,83 
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II. Organisering, dugnad og ansatte i 2018. 

GOGK har ikke tilsatt daglig leder. Klubbens styre og styrets leder har vært ansvarlig for de 
administrative rutinene i det daglige arbeidet.  Styrets leder har innehatt alle fullmakter som 
tilligger en daglig leder mellom styremøtene. Styrets medlemmer har seg imellom fordelt 
hovedansvaret for økonomi, sponsorater, medlemskontakt og samfunnskontakt.  
 
Veronica Nygård ansatt ble ansatt som sekretær i halv stilling fra oktober 2017. Hun sa opp 
sin stilling i brev datert 29 mai 2018.sluttet etter eget ønske. Hennes oppgave har vært å 
vedlikeholde og utvikle videre samarbeidet med sponsorer, medlemspleie og diverse 
merkantilt arbeid. Vegard Åmås ble ansatt som mekaniker i 2017 men sluttet etter eget 
ønske i april 2018. Sondre Drogen fikk ansettelse i stillingen fra mai 2018.  
 
Head-Greenkeeper og en Greenkeeper har vært fast ansatt fra 1. januar til 31. desember.  
1 person har vært sykemeldt hele året.  
 
Anders Børke ble fast ansatt i hel stilling fra mars 2018. 
 
Etter en økonomisk og værmessig vanskelig vår og sommer ble 1 ansatt sagt opp fra 
desember 2018 og en ansatt ble permittert fra 23. desember 2018.  
Planen er at ansatte starter for fullt i løpet av mars 2019.  
 
Hovedoppgavene for ansatte fremgår av organisasjonsplan som ble vedtatt i  
Årsmøte 25. februar 2015. 
 
I tillegg har det vært ansatt flere sommerhjelper i midlertidige stillinger,  
samt vaskehjelp på timebasis. 
 
Følgende har hatt et arbeidsforhold i GOGK 2018: 

1. Headgreenkeeper Jan Erik Aasen. Hele året på timebasis 1992 timer 
2. Greenkeeper Per Horst, ingen utbetalinger. 
3. Pavlas Romanovas fra april til oktober på timebasis 862 timer 
4. Vegard Åmås 532timer. 
5. Vigdis Natedal. Hele året på timebasis, 276 timer. 
6. Vilde Bang. På timebasis fra mai til august. 224 timer 
7. Konradas Romanovas. På timebasis juni-september, 613 timer. 
8. Pål Eskild S. Hansen, september-oktober, 127 timer 
9. Veronica Nygård, på timebasis, oktober-desember 246 timer. 
10. Sondre Drogen. På timebasis, mai-november, 1130 timer. 
11. Anders Børke. På timebasis mars til desember, 1619 timer. 

 
Antall betalte timer totalt i 2018 var 7620 timer  
(2017- 8229) (2016 -7042 timer) (2015-6083 timer) (2014-4900 timer)  
 

  

Dugnadsinnsats på banen: 
Flere medlemmer har lagt ned en ekstraordinær innsats når det gjelder å holde banen i topp 
stand. Terje Fåberg og Helge Stubberud har nærmest daglig kjørt klippemaskiner og utført 
annet forefallende arbeid. Andre medlemmer har deltatt aktivt i bygging/kledning av skur 
ved verkstedet og bistått i flere andre større prosjekter.  
 
Vår- dugnaden ble gjennomført søndag 6 mai, og til sammen over 50 medlemmer deltok i 
løpet av dagen. (ca. 500 timer) 
 
Et estimat på antall dugnadstimer totalt på banen kan beregnes til ca. 2 årsverk. 
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Dugnadsinnsats administrativt: 
Gjennom vinteren 2017/18 var Veronica Nygård ansatt til for å arbeide med oppfølging og 
salg av sponsorater. Gjennom godt arbeid ble flere sponsorater sikret for 2 år. Arne Martin 
Høstfet fra styret har hatt et hovedansvar for å følge opp arbeidet. Å arbeide kontinuerlig 
med sponsorer og utvikling av samarbeidsavtaler er et omfattende arbeid.  
 
Arne Martin har lagt ned et solid arbeid samtidig har han hatt bistand fra flere av klubbens 
medlemmer.   
Atle Aastad har hatt ansvar for utbetaling av lønn, sende ut og betale fakturaer og føre 
regnskapet. Et arbeid som i gjennomsnitt kan beregnes til 10-12 timer pr. mnd. pluss 
årsoppgjør.  
 
Styrets leder har også fungert som daglig leder mellom styremøtene og har vært på kontoret 
på klubbhuset et par dager pr. uke for å lage styrepapirer, protokoller og nyhetsbrev, lage 
lønnsunderlag/timelister for ansatte, besvare post, ta imot fakturaer og post og kontere disse 
videre til økonomiansvarlig.  
I forbindelse med ansettelse av Veronica Nygaard ble det flere som kan håndtere de 
administrative rutinene med golfboks/ medlemskap/ endring/ rapportering mv.  
Etter at Veronica Nygård har sluttet har Maryanne Slette satt seg inn i rutinene og vært 
medarbeider i å få sendt medlemskontingenter til NorKred. 
 
Gjennom det arbeidet som gjøres administrativt på dugnad kan det estimeres en besparelse 
på anslagsvis 1 Mill. kroner. Det vil imidlertid alltid med så mye krav til dugnad være 
områder som ikke blir godt nok bearbeidet.  
 
Dugnadsinnsats med rekruttering og kursing. 
Flere av klubbens medlemmer har gjennomført trener 1 kurs og gjennom det blitt ressurser 
som klubben kan få glede av når det gjelder nyrekruttering og kursing.  
Charlotte Smith sammen med Sven Erik Hanssen, Mikael Löfstöm m. flere har vært primus 
motor for å få til en sommergolfskole for barn og unge.  
 
Følgende har gjennomført trener 1 kurs: 
Stokland, Michelsen og Andersen    
 
Trener 1 kurset ble for øvrig gjennomført våren 2018 på en nesten snødekket bane.  
Takket være Fossum IF fotballbane fikk kurset til praktisk trening. 
 
 
  Timer 

2016 
Timer 
2017 

Timer 
2018 

1 Ansatte-lønnet arbeid- fast 3401 4582 5796 
2 Midlertidig ansatte på timelønn 3641 3647 1824 
3 Dugnad administrasjon-estimert 1900 1800 1500 
4 Arbeid med Barn og unge  50 100 
5 Dugnad på banen- estimert 3500 3500 3500 
 Sum 12 442 13 579 12720 
 
 

III. Eiendommer, drift og maskiner. 
(se for øvrig egen rapport fra Greenkeeper og banekomiteen) 

GOGK har et totalansvar for eiendommer, bygg og maskiner som inngår i drift av Telemark 
Golfpark, Jønnevald og drift av Golfklubben. Det betyr at alle drift- og vedlikeholdskostnader 
belastes klubben direkte. Kostnader ved de forskjellige bygg fremgår av regnskapet. 
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Verkstedbygg/ garasje/ nett på banen/ veger 
Arbeidet ved verksted og garasjer med ny overbygd lagerplass ble ferdig i 2017 etter iherdig 
dugnadsinnsats fra flere medlemmer. Det er et sterkt ønske å få til forbedrede fasiliteter for 
banemannskapene ved verkstedet. Arbeidet med fremføring av vann og avløp er påbegynt i 
2017. I 2018 fortsatte arbeidet og «brakkebyen» ved lageret og «vaskeplassen» har nå 
tilgang på reint vann og tilgang til det kommunale avløpssystemet. Arbeidet er i hovedsak 
utført med egne mannskaper. Elektrisk arbeid og tilkobling vann og avløp er utført av 
autoriserte firmaer.   

Det er investert lite i nye maskiner. En traktor er solgt. Det var nødvendig av hensyn til 
likviditeten. Endringer i maskinparken fremgår av liste over eiendeler på side 6. 

Vanningsanlegg 
Vanningsanlegget er av våre mest sårbare installasjoner.  
Ved igangkjøring om våren knytter det seg stor spenning til om anlegget fungerer. 

Ved igangkjøring av vanningsanlegget våren 2017 ble det konstatert feil ved anlegget. Flere 
feil hadde oppstått samtidig. Bunnventiler og sugepumper ble skiftet. Lokalisering av feilen 
tok noe tid da det også viste seg at det ikke var installert motorvern på en av pumpene. Med 
god hjelp fra Eltavle Grenland og pumpeleverandør ble alt ok etter ca. 3 uker. 

Ved igangkjøring våren 2018 var det igjen problemer med vanningsanlegget. Flere pulsgivere 
hadde havarert og det tok noe tid å lokalisere feilene på grunn av manglende tegninger.  
Etter hvert som de svakstrøms-messige feilene ble utbedret viste det seg at også en av de 
store vannpumpene måtte skiftes. Ved hjelp av Norsk Brønnboring ble pumpen skiftet og 
igangsatt. Trykk-vedlikeholds-pumpe måtte også skiftes. Utover sommeren viste det seg at 
vannreservoarene minket kraftig og etter hvert gikk tomt.  

Krisesituasjonen våren/sommeren 2018. 
Etter hvert som snøen smeltet ble det klart at stort sett alle greener, fairwayer og tee bokser 
var rammet av isbrann. Etter en enorm innsats fra banemannskapene og frivillige ble alle 
greener og tee bokser re-sådd.  

Men regnet uteble og vannreservoarene ble etter hvert tappet tomme. Det ble det klart at 
dersom vi ikke fikk tilført vann ville alt arbeid med de ny-sådde områdene være forgjeves.  
I et forsøk på å få tilført mer vann ble det satt ned ny brønnpumpe i brønn ved Sukkenes bro. 

I et godt samarbeid med Foss gård fikk vi mulighet til å hente vann fra Hoppestadelva og det 
ble pumpet opp ca. 10 tusen m2 vann. Det reddet situasjonen og i løpet av siste del av juli og 
august begynte banen igjen å få gode forhold.   
Estimert førte krisevåren/ sommeren til en ekstrakostnad på nærmere 300 tusen kroner.  
I tillegg kommer tapte inntekter på Greenfee og driving range. 

 

 Klubbhus. 
I løpet av sommeren har det vært brann- tilsyn og el-tilsyn på klubbhus og pumpe-hus. 
Pålegg er delvis utbedret, men arbeidet må fortsette i 2019. Samtidig har vi fått havari på 
kloakkpumpesystemet og nye pumper måtte kjøpes. Disse må installeres med nye 
nivådobber i løpet av våren 2019. Klubbhuset har også i vinter vært benyttet til 
golfsimulatoranlegg som et prøveprosjekt. Dette ble ført operativt i februar 2019. 
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Maskiner  

Anskaffet i 2015:  

Toro Workman, m/ utstyr,  kjøpt brukt ca.  100 000 
Bunkerrake,  ny, ca.  100 000  
Slepe-Klippeaggregat for rough,  brukt ca.  100 000  
Singelklipper,  brukt, ca.  50 000  
John Deere traktor,  brukt  200 000  
Inkl. ny skuff, kjettinger mm. 
Wurt-master, vinkelsliper, 
Teng-tools, pipe/fastnøkkelsett. 
Ty-crop, dresser, 
 
Anskaffet i 2016: 
Singelklipper,  brukt, ca.  30 000 
3 stk: Toro Work man 2110,  brukt, arbeids-biler,  50 000 
1 stk Green-lufter- m utstyr   300 000 
Klo til Gravemaskin.    30 000 
Snøfreser til traktor- brukt.   25 000 
Ny løvblåser til traktor.    25 000 
Toro Work-mann, ny   120 000 
 
Anskaffet i 2017: 
1 stk. slipemaskin underkniver  ny,  300 000 
Gravemaskin brukt. 2001 mod. Nypris ca 500 000,- avtale Hauk AS  200.000 
John Deere- 4720, traktor m/utstyr. 2012 mod. Nypris ca. 450 000,- 280 000 
Løvblåse,  ny  8 000 
Sprøyte til traktor.  Ny  25 000 
Singelklipper mod 2005.  nypris kr 80 000,-  25 000 
Krattknuser til traktor  ny  50 000 
Maskinkjøp samlet i 2017   ca. 900 000  
 
Solgt i 2017: 
Traktor trym mod 2004   75 000 
Dreneringsgraver- belte bytteforhold   40 000 
Gammel slipemaskin, underkniver    10 000 
Gjødselspreder   15 000  
Sprøyte    12 000 
Brøyteskjær ca   20 000 
Samlet solgt for ca.  172 000 
 
 
2018. 
Det er innkjøpt nye maskiner i 2018.  
Siden vår varebil ikke lenger holdt EU kontrollen ble det anskaffet en godt brukt stasjonsvogn 
til 5000 kroner for sesongen. Den ble også avskiltet i løpet av september.  
 
En traktor med utstyr ble solgt i 2018. Det var John Deere- 4720, traktor m/utstyr.  
2012 mod. Nypris ca. 450 000,- kost 280 000,- Solgt for ca. 200.000, 
- 
Det er anskaffet en brukt Fairway-klipper og en Fairway-lufter. 
  



9 
 

MASKINPARK / verktøy og inventarliste. 

 

  Merke og type Årsm. Solgt i Salgpris Pris ny Anslått Verdi 

1 Toro 470 D- Roughklipper 2013     649 000  324 500  

2 Toro 5410-fairwayklipper 2009     387 500  193 750  

3 Toro 5500-fairwayklipper 2001     300 000  30 000  

4 Toro 3100-Tee-foregreenklipper 2000     150 000  25 000  

5 Toro sett. 5 stk vertikalskjærere 2009     87 500  40 000  

6 Toro 3255- greenklipper 2010     274 375  137 188  

7 Toro Work.mann 4300, arb.bil 2000     300 000  40 000  

8 Toro Work.mann 4300, arb.bil 2008     300 000  90 000  

9 Toro Work.mann  arb.bil 2005     300 000  150 000  

10 EZ- OG Workmann el. Arb.bil 2002     100 000  20 000  

11 EZ- OG Workmann  Arb.bil 1998     70 000  15 000  

12 TYM-Traktor/Astor 850 laster 2005     300 000  60 000  

13 LG LT 360 D traktor 2001     200 000  40 000  

14 Massey Ferguson, Traktor 135  1972       10 000  

15 Gaupen boggyhenger NL 3089 2010     30 000  7 000  

16 Greensiron 3900, greenrulle 2014     100 000  70 000  

17 TP 150 flishygger 2010     30 000  10 000  

18 Blec , såmaskin 2000     40 000  10 000  

19 Bøgballe, M1T gjødselspreder 1999     10 000  3 000  

20 Vertidrain , 7212 lufter 2001     5 000  1 000  

21 Agromet T040 , traktorhenger 1993     50 000  4 000  

22 Clubb-car, golfbil 2001     60 000  5 000  

23 Clubb-car, golfbil 2001     60 000  5 000  

24 Clubb-car, golfbil 2014     60 000  25 000  

25 Dunn Brøyteskjær 1985       2 000  

26 Dunn Brøyteskuff 1985       3 000  

27 Dunn Pallegaffel 1995       2 000  

28 John Deere 120 A bunkerrake 2015     100 000  70 000  

28 John Deere 4720 traktor m/utstyr 2008 2018 199 000      

30 Toro Greenmaster , singelklipper, flex 
21 

2014     80 000  50 000  

31 Toro Greenmaster , singelklipper, flex 
22 

2012     60 000  40 000  

32 Lastec- slepeklipper 2013     200 000  100 000  

33 Toro Work mann , 2110 arb.bil 2005     150 000  15 000  
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34 Toro Work mann , 2110 arb.bil 2005     150 000  15 000  

35 Toro Work mann , 2110 arb.bil 2005     150 000  15 000  

36 TY-crop , propass 180, dresser 2010     30 000  10 000  

37 Teng.Tools Pipe og fastnøkkelsett 2015     3 000  2 000  

38 Würt master EWS 14 vinkelsliper 2015     15 000  1 000  

39 Express Dual 200, Aggr.slipemaskin 2002     200 000  30 000  

40 Foley, slipemaskin underkniver 2002     40 000  3 000  

41 Range servant , ballpeller 2000     40 000  5 000  

42 Amazone oppsamler GHL 150 1994     50 000  20 000  

43 Comer Løvnlåse KWH       2 500  500  

44 Kempi 180, sveiseapparat 1995     15 000  3 000  

45 MTD, løvblåser  2000     1 500  500  

46 6 brakker , rund sum 2005     500 000  100 000  

47 BEAS 300 l kompressor 1997     10 000  3 000  

48 Shamal 50 l kompressor       4 000  1 000  

49 Ferrua 50 l kompressor.       4 000  1 000  

50 HUSQVARNA 550 Bts motorsag 2014     4 000  2 000  

51 HUSQVARNA , motorsag 2012     3 000  500  

52 HUSQVARNA 580 bts løvblåser, rygg 2014     2 500  1 200  

53 HUSQVARNA 345 fr, ryddesag 2014     2 000  1 000  

54 HUSQVARNA 550 355 R, ryddesag 2013     2 000  800  

55 HUSQVARNA 550 355 R, ryddesag 2012     2 000  500  

56 HUSQVARNA 327pf grensag 2012     1 500  800  

57 Flymo  gressklipper , håndholdt 2007     1 500  500  

58 Flymo  gressklipper , håndholdt 2009     1 500  800  

59 Kercher 2040 Høytrykksvasker 2009     5 000  2 000  

60 Kercher HDS 600CI  Høytrykksvasker 2000     5 000  500  

61 Hardi  sprøytevogn 2004     3 000  2 000  

62 Toro Vertikalskjæreagregater 2005     80 000  30 000  

63 Bearcat , kantklipper 73040S 1999     1 000  300  

64 Hurricane F 530 Slåmaskin 2001     5 000  500  

66 Anderseom SSD, såmaskin 2014     3 000  2 000  

67 Turfco GX 160 , torvskjærer  1995     5 000  1 000  

68 John Deere E 35, kantskjærer 1999     5 000  500  

69 Vermeer V-1150, kjedegraver       3 000  500  

70 Hio, Gjødselspreder 2010     3 000  1 000  

80 Hitachi, batteridrill BSL 1430 2009     4 000  500  

81 Metabo, DSW5175, benkesliper 2005     3 000  500  

82 Batterilader C-TEK MX 10 2013     2 000  1 000  

83 Hawker ME Batterilader el.bil 2012     1 000  300  

84 AC  16 T hydraulisk presse 2007     2 500  1 000  

85 ELU gjerdesag 2004     1 000  200  

86 GhIBLI Industristøvsuger 1998     5 000  500  

87 Løftebord 2000 kg 2007     5 000  2 000  

88 LUNA Varmevifte  2014     2 000  500  

89 ASKO Tørkeskap 2012     2 000  300  

90 Vektøyskap Biltema 2005     3 000  2 000  

91 Solo 425, Ryggsprøyte 2001     2 000  500  
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92 Klubbhus-kjøkken Steem 
oppvaskmaskin 

2004     5 000  500  

93 Klubbhus-kjøkken Fryseboks       3 000  500  

94 Klubbhus-kjøkken Fryseskap       3 000  500  

95 Klubbhus-kjøkken Stålbenk       3 000  1 000  

96 Klubbhus-kjøkken Kjøleskap 2015     3 000  2 000  

96 Klubbhus-kjøkken Kjøleskap 2005     2 500  300  

97 Klubbhus-kjøkken Stor stekeovn 2005     8 000  3 000  

98 Klubbhus-kjøkken Varmeplate       3 000  1 000  

99 Klubbhus-kjøkken Varmeplate       3 000  1 000  

100 RS Inventar og utstyr 2005     8 000  1 500  

101 Slipemaskin underkniver 2017     300 000  300 000  

102 Gravemaskin 2001     500 000  200 000  

103 John Deere 4720 traktor m/utstyr 2012     450 000  300 000  

104 Løvblåse 2017     8 000  8 000  

105 Sprøyte til traktor 2017     25 000  25 000  

106 Singelklipper 2005     80 000  25 000  

107 Toro RM5410 Fairway klipper - brukt 
2018 

      137 500  137 500  

108 Fairwaylufter       89 300  89 300  

109 Toro Groundm.4700D (Innløst Leasing 
2018) 

      22 000  100 000  

  Totalt     199 000  7 492 175  3 061 238  

              

  Maskiner og Utstyr er i Årsregnskapet for 2018 balanseført med 
  
  
  

  1 036 955  
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IV. Reglementer og instrukser. 

Arbeidsreglement og instrukser gjelder alle som utfører arbeid for Grenland og omegn 
Golfklubb, uansett om det er i avtaler med klubben, klubbens tillitsvalgte, ansatte og 
enkeltpersoner som får spesielle engasjementer.  

A. Helse Miljø og Sikkerhet. (HMS) 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser er grunnlaget for klubbens Helse Miljø -og 
Sikkerhetsarbeid, og avvik innen HMS følges opp ved rapportering til styret.  
Det rapporteres løpende om uønskede hendelser og forbedring behov ved anleggene. 
Fra 2014 drar vi med oss behov for å kjøpe ny slipemaskin til å slipe blader på 
klippemaskiner. Anskaffelse ble gjort i 2017.  
I løpet av 2018 ble det ført fram vann og avløp fra det kommunale ledningsnettet og 
fram til verksted og arbeidsbrakker. Her vil en også se på muligheter for å bygge et 
lite tilbygg til eksisterende lager for velferdsrom.  
Dette må utså til klubben har bedre økonomi. Imidlertid er det nå toalett/dusj med 
mer i brakkeanlegget som er flyttet og utvidet. 

 
B. Økonomi. 

Kjennetegnet på en sunn og veldrevet klubb ligger i at alle tar ansvar for klubbens 
samlede økonomi. Ingen kan forplikte klubben uten godkjenning fra styret/ styrets 
leder. Alle skal behandle klubbens eiendeler på en omtenksom og omsorgsfull måte.  
2018 har vært et år preget av behov for konsolidering av maskinpark og bane Ved 
utgangen av året har klubben fått en anstrengt økonomi og 2019 starter opp med noe 
mindre ressurser enn tidligere år.  
 

C. Omdømme. 
Arbeidet fra 2014- 2016 med oppgradering og re-såing av greener ga godt håp for en 
god bane tidlig også i 2017. En solid innsats med å fjerne snø og gjennom vinteren, og 
en innsats for å skyfle vekk is fra greenene i mars ga en tidlig god start på sesongen. 
24. mars 2017 kunne de første flightene gå ut på banen.  
Våren og sommeren 2018 ble en krisetid for banen. Det så mørkt ut helt fra snøen ble 
borte til langt ut i Juni/Juli. Godt arbeid fra alle i løpet av våren kunne igjen føre til at 
vi kunne formidle til omgivelsene at banen igjen var spilleklar.  
Arbeidet med rydding av skog og kratt samt arbeidet med greenene over tre år har 
gitt gode resultater. Imidlertid ødela våren og forsommeren svært mye og en hadde en 
følelse av at en måtte begynne på nytt igjen. 
 
Klubbens medlemmer er også klubbens ambassadører utad. Det har vært få negative 
omtaler av kolleger, medlemmer, gjester og samarbeidspartnere i det «åpne rom». Alle 
har fremstått som vertskap i samhandling med medlemmer, gjester og 
samarbeidspartnere.  
 

D. Tilgang til lokaler og utstyr. 
Siden nøkkelsystemet er endret er det bedre oversikt over hvem som har tilgang til 
lokaler og utstyr. Søndagsgolfen har gitt nye muligheter til oppgradering av utemøbler 
og for 2018 gitt midler til oppgradering av hull-anvisnings-skilter.  
 

E. Samhandlingsmøter. 
Det har vært få samhandlingsmøter mellom Golfbutikken og GOGK. De fleste 
utfordringer er løst ved samtaler i det daglige. Avtalen med Golfbutikken er under 
revisjon og vil bli endret i forbindelse med oppstart av ny sesong 2019. 
 

F. Arbeidstid og arbeidsavtaler. 
Arbeidstid og arbeidsoppgaver er fastlagt i ansettelsesavtaler/samarbeidsavtaler. Alle 
ansatte har ført liste over arbeidsoppgaver og arbeidstimer. Listene er godkjent av 
styrets leder og disse har dannet grunnlag for lønnsutbetalinger og fakturaer. 
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Møter, utvalg og komiteer. 
 
1. Styret: 
Siden årsmøte 2018 er det avholdt 4 styremøter og behandlet en rekke saker. Underlag for 
en strategiplan ble drøftet og bearbeidet videre i 2018. Imidlertid ble arbeidet stilt i bero på 
grunn av andre presserende oppgaver. Styret har i det alt vesentlige drøftet den økonomiske 
situasjonen og fulgt løpende opp tidligere saker. Styret har måttet ta vanskelige valg med 
hensyn til ansatte og oppsigelser/ permisjoner mv. 

 
 
Styrets arbeid: 
Styremøtene er avholdt på klubbhuset. Møtene har vært preget av vilje til å finne løsninger, 
og brei deltagelse fra styremedlemmene. Styremedlemmene har forskjellig bakgrunn og 
kompetanse og har en god kontaktflate utover golfklubben. På samme måte har flere av 
medlemmene i komiteene kunnet stille sin kompetanse og sine kontakter til rådighet. Dette 
har gitt klubben verdifull hjelp både i det daglige og med utstyr og materiell. 
 
 
Medlemskontakt: 
I løpet av 2018 er det sendt ut ca. 30 nyhetsbrev med aktuelle klubbnyheter direkte til 
medlemmene i e-post. I tillegg oppdateres hjemmesiden av styret, Golfbutikken og 
Greenkeeper ved behov. Her er det en utfordring i å holde siden oppdatert med bilder og stoff 
fra banen til enhver tid. 
 
 
 
2. Sponsor og samarbeids-komite. 
Sponsor komitéen har i 2018 bestått av Magnar Larsen og Espen Andreassen i tillegg til Arne 
Martin Høstfet.  
Komiteen har i 2018 fulgt opp de samarbeidsavtaler som ble inngått høsten 2016, samt at 
det er inngått ytterligere noen samarbeidsavtaler som også gjelder for 2019. 
Sponsorkomiteen har hatt god sekretærhjelp i Veronica Nygård vinteren 2018/2019  
GOGK har i 2017 videreført samarbeids/ sponsor avtaler med en rekke bedrifter. Verdien av 
disse utgjør brutto totalt nær ca. 800 000.- (Inkl. MVA og Barter avtaler) I tillegg har vi har 
flere samarbeidspartnere som har ytt bistand til klubben utover det som inngår i selve 
avtalen. 

Sponsormedarbeiderne har gjennomført møter og samtaler i løpet av 2018.  
Utover dette har det vært tett oppfølging på mail og telefon.  
Det er blitt gjennomført 2 arrangementer for våre samarbeidspartnere, frokostmøte i mai og 
sponsorturnering i august.  Veronica Nygaard som bisto på halv tid med sponsorarbeidet 
sluttet medio april 2018. 
 
Sponsor komitéen trenger flere personer til å delta i arbeidet. Ta kontakt om du har mulighet 
for å bidra 
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 medlemmer 
som har hjulpet oss med å oppnå et meget godt resultat.  
 
Sponsor komitéen 
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3. Rapport fra Greenkeeper- banekomiteen årsberetning 2018 
 
Banen ble åpnet for spill 27 april og ble stengt 22 november. 
 
I løpet av vinteren har det blitt hogd og ryddet en del skog. Dette har blitt utført av 2 av våre 
medlemmer samt ansatte.  
De største endringene er bak og rundt vannet på hull 14, samt rundt tee 13, og mellom hull 
13 og 16 samt hull 7 og 5. 
Vinteren var svært uheldig for de fleste golfbanene på sør og Østlandet. Vi fikk gjennom 
vinteren vekslende vær med regn og snø som førte til store isdannelser på store deler av 
banen. Alle greener samt tee og fairwayer 1-9 var helt døde etter isbrann. 
 
Vi har brøytet banene gjennom vinteren for å redusere isdannelse på greenene uten at det 
gav noe resultat denne vinteren. Da snø og is var borte viste det seg at vi hadde fått isbrann 
skader på alle greener samt alle fairwayene og tee boxene på hull 1-9 
 
Våren startet med at vi ikke fikk vanningsanlegget til å fungere som det skulle. 
Det viste seg at feilen lå i noen dekodere samt at tilbakslagsventilen på en av pumpene var 
ødelagt. Våren ble veldig varm og vi kunne ikke starte med reetablering av gress før 
vanningsanlegget var ordnet. Vi fjernet store deler av det døde materialet i greener å la ned 
frø. Dette fikk vi god spiring på å greenene etablerte seg fint etter skadene. Vi la også ned 
nytt frø i fairwayer og tee-boxer.  
 
Mye av frøet på fairwayene tørket ut etter spiring da vi ikke har vanningsanlegg til 
fairwayene. Sommeren var så varm og tørr at vi tømte hele vannmagasinet vårt. Vi måtte 
kjøpe vann fra en av grunneierne å få dette pumpet opp i magasinet. Det ble også kjøpt inn 
ny en brønnpumpe til et gammelt brønnhull ved broen på hull 7. Dette gav ikke nok vann til å 
dekke behovet. Det ble også kjøpt inn vannslanger til å legge ned til grunneier for å få vannet 
pumpet opp i vannings-dammen. 
 
En John Deere traktor ble solgt med tanke på å investere i en litt større å egnet traktor men 
klubbens økonomi tilsa at det ikke var mulig å kjøpe en annen traktor.  
Det ble kjøpt en brukt fairway klipper samt en luftemaskin til fairwayene.   
Vi måtte også kjøpe en ny pumpe til vanningsanlegget samt to nye pumper til kloakkanlegget 
for klubbhuset. 
 
Veien fra hull 15 og til tee16 samt fra hull 12 til tee13 ble utbedret med toppdekke av 
knust asfalt. Det samme ble utført på veien opp til tupphuset samt veien bort til tee3. 
 
Bunker bak green 15 har blitt fylt igjen og sådd. Det har blitt fylt ut og rensket rundt vannet 
på hull 14 dette håper vi å få ferdigstilt denne sesongen. Det har ellers blitt rensket opp i de 
fleste vanna på banen. 
 
Brakkeriggen ved kaldtlager ble flyttet. Der er koblet til vann og kloakk til brakkene. 
Det ble laget et tak/ overbygg på skinner over sandbingen ved kaldtlager for å ha tørr sand 
til dressing av greener. Det har også blitt montert opp en del nye teeskilter på banen og vi 
håper å få de ferdig denne sesongen. 
 
Vi vil takke alle medlemmer som har stilt opp på dugnadsarbeider gjennom sesongen.  
Vi vil også takke samarbeidspartnere for deres bidrag med tjenester og varer gjennom året 
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4. VTG komiteen 
 
VTG 2018 ble gjennomført på en mer tradisjonell måte.  Totalt har ca. 72 personer 
gjennomgått VTG kurs i 2018. Foreløpig kan det se ut til at om lag 40-50% fortsetter 
medlemskapet i 2019. Jan Mikkelsen og Terje Stokland har vært klubbens ansvarlige ved 
siden av Pro som har hatt et instruksjons-ansvar.   
 
VTG ansvarlig pro.  
 
 

 
5. Turnerings komiteen 
 
Årsrapport 2018 
 
Tor Elseth har vært turneringsleder og hatt mye arbeid med Narvesen Tour. 
 Andre turneringer som ikke var interne har måttet utstå på grunn av baneforholdene.  
Tove Mikkelsen og Erik Helland har bistått i arbeidet. 
 
Ved avvikling av sponsorturneringen, har Tor bidratt med hjelp til startlister og premielister. 
 
Søndagsgolfen har også vært veldig populær i 2018 Dette er fortsatt en uformell 
Lagturnering som avvikles de søndager det ikke er andre turneringer og som er blitt til en 
hyggelig sosial 9 hulls runde for deltakerne. En fin anledning for ferske spillere til å bli bedre 
kjent.  Overskuddet for 2018 skal gå til nye anvisningsskilter på banen. 
 
For Turneringskomiteen 
 
 

 
6. Rapport medlemmer, Golf Box og klubbens Facebook-side for 2018 
 
Medlemsregistrering ble i 2018 gjort i første halvår av Veronica Nygaard og i andre halvår 
av leder og noe Golfbutikken. Medlemsregister og videreformidling av kontingenter til 
NorKred gjøres av leder. Endringer i kontingentklasser i golf boks gjøres av leder og 
Golfbutikken i fellesskap.  
 
Års revisjon av klasser og varelinjer samt ajourføring/ kontroll mot NorKred gjøres av styrets 
leder. Samtidig oppdateres også epost-systemet MailChimp med medlemmenes adresser, slik 
at klubbens nyhetsbrev når fram til alle medlemmene.  Det har vist seg nå at en del nye 
medlemmer ikke er endelig registret for nyhetsmail. 
 
Fra utsendelse av fakturaer, kontingent 2018 er det skjedd endringer når det gjelder antall 
medlemmer og endringer mellom kontingentklasser. Dette endrer seg kontinuerlig i takt med 
ønsker fra medlemmene. 
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MEDLEMSSTATISTIKK pr 31 12 2018   pr 06 03 2019 
  Damer Menn i alt   Damer Menn i alt 

Alle medlemmer              
fordelt på kjønn og status             
Aktiv 184 519 703   178 514 692 
Ikke forbundsmedlem 1 3 4   1 3 4 
I alt 179 517 696   179 517 696 
Tidligere medlem 89 245 334   95 250 345 
Slettet medlem 0 2 2   0 2 2 

I alt 274 769 1043   274 769 1043 

                

Aktive fordelt på               
kjønn og handicapgruppe               
Gruppe 1: Under 4,5 0 4 4   0 4 4 
Gruppe 2: 4,5 - 11,4 5 60 65   5 59 64 
Gruppe 3: 11,5 - 18,4 15 115 130   15 114 129 
Gruppe 4: 18,5 - 26,4 25 144 169   25 142 167 
Gruppe 5: 26,5 - 36,0 56 98 154   53 98 151 
Gruppe 6: 37 - 54 83 98 181   80 97 177 

I alt 184 519 703   178 514 692 

                

Aktive fordelt på               
kjønn og aldersgruppe               
7-12 år 12 10 22   12 10 22 
13-18 år 7 18 25   7 19 26 
19-24 år 9 19 28   9 19 28 
25-39 år 18 75 93   16 69 85 
40-59 år 63 199 262   62 200 262 
60-69 år 41 99 140   40 98 138 
70 år og over 34 99 133   32 99 131 
I alt 184 519 703   178 514 692 

 
 
Medlemstall – utvikling fra 2014 (Registrert 31/12 i året) 

År Inn Ut i alt   
2014 539 9 530 medlemmer 
2015 129 29 630 medlemmer 
2016 156 83 703 medlemmer 

2617 132 105 730 medlemmer 
2018 83 110 703 medlemmer 

2019 4 15 692 medlemmer ( pr 06 03 2019) 

I alt 1043 351 692 medlemmer 
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7. Rapport fra Lov/handikap og disiplinærkomité 
 
Komiteens mandat er å holde orden på medlemmenes handikap. Det har som enkelte kanskje 
har oppdaget skjedde en endring på noen HCP ut over den vanlige justeringen. Dette er noe 
som er bestemt av EGA (Europeiske golf Assosiasjon) og som alle land må følge.   

Komiteen har også i år hatt noen saker til behandling fra spillere som vil justere handikapet 
sitt, ofte på grunn av sykdom eller andre uforutsette problemer. Dette har løst seg til alles 
tilfredshet. 

Komiteen brukte dugnaden til å merke banen, og det så ut som om merkingen var blitt veldig 
bra vedlikeholdt av banemannskapene under sesongen.  

Komiteen (Klubben) har heldigvis som vanlig ikke noen problemer med disiplinær saker. Det 
er meget hyggelig å kunne konstatere det.   

Komiteen har bestått av Per Erbo Rougthvedt, Erik Helland, Bernt Christoffersen,  

Per Erbo Rougthvedt 
Komiteleder 
 
 
9. GOGK prosjektet Golf Grønn Glede hos oss og Golf Som Terapi.  
 
Vi har hatt en gruppe fra 4-8 personer som deltar på golf som terapi hos oss hver uke i 
sesongen 2018. Samarbeidet er utvida med en gruppe til under golf som terapi. Det er en 
organisasjon ved navn R.o.T.  
,  
Golf som Terapi ble etablert som en frittstående prosjektgruppe i 2004 og de har som formål 
å gi mennesker et lavterskeltilbud som kan føre til en sunnere livsstil og bedre hverdag på lik 
linje med NGF har som mål i GGG. Deltagerne kommer fra forskjellige organisasjoner og flere 
deler av landet. 
 
Gjennom dette prosjektet har det blitt flere nye golfspillere. Både som medlemmer i GOGK og 
i andre klubber i Norge.  😊 
 
Vibeke Deilrind og Rolf Madsen, 
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Sak 5. Regnskap med revisjonsberetning. 
 
 

 
 
 

Årsregnskap 2018

Noter 2018 2017
Inntekter
Medlemsinntekter 2 3 075 197 3 257 219
Drivingrange, Golfbilleie og Kurs 267 637 229 726
Greenfee 330 330 544 651
Inntektsbringende tiltak 82 180 133 113
Sponsor inntekter 349 650 538 931
Tilskudd 3 140 823 142 058
Sum inntekter 4 245 817 4 845 699

Driftskostnader
Varekostnad -87 226 -77 648 
Personalkostnader 4 -2 225 875 -2 220 553 
Klubbdrift -676 439 -655 391 
Drift Byggninger -390 404 -301 693 
Drift Golfbane 6 -1 257 004 -1 218 664 
Andre kostnader -64 949 -60 128 
Sport -9 182 -86 770 
Avskrivninger 7 -120 000 -120 000 
MVA Kompensasjon 233 262 225 660
Sum driftskostnader -4 597 817 -4 515 187 

Driftsresultat -352 000 330 512

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 504 1 550
Rentekostnader -125 101 -125 722 
Finansresultat -124 597 -124 172 

Årsresultat som tillegges egenkapitalen 10 -476 598 206 340

GRENLAND og Omegn GOLFKLUBB

RESULTATREGNSKAP
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Årsregnskap 2018

Noter 31.12.2018 31.12.2017
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Golfbane Jønnevall 7 1 1
Klubbhus og andre lokaler 7 3 000 000 3 000 000
Maskiner og utstyr 7 1 036 955 1 334 049
Sum anleggsmidler 4 036 956 4 334 050

OMLØPSMIDLER
Andre fordringer 8 26 786 75 518
Kasse og bankinnskudd 9 369 958 249 249
Sum omløpsmidler 396 744 324 766
EIENDELER I ALT 4 433 700 4 658 816

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital og resultat
Egenkapital i fjor 10 1 043 383 837 044
Årets resultat 10 -476 598 206 340
Egenkapital dette år 566 786 1 043 383

Langsiktig gjeld
Pantegjeld - DNB 11 2 790 000 2 850 000
Sum langsiktig gjeld 2 790 000 2 850 000

Kortsiktig gjeld
Leverandører 190 224 147 416
Skattetrekk, off.avg. feriepenger 310 665 217 255
Annen kortsiktig gjeld 576 025 400 762
Sum kortsiktig gjeld 1 076 914 765 433
GJELD I ALT 3 866 914 3 615 433
GJELD OG EGENKAPITAL I ALT 4 433 700 4 658 816

       Atle Aastad Rolf Erling Andersen Maryanne Slette
      Nestleder Leder      Styremedlem

      Arne Martin Høstfet            Charlotte Smith             Vibeke Deilrind          Tor Elseth
     Styremedlem                                         Styremedlem Styremedlem              Styremedlem

   Skien, 31.12.2018 /  07. mars 2019

GRENLAND og Omegn GOLFKLUBB

BALANSE
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Åresregnskapet 2018 omfatter tiden 01.01. - 31.12.2018
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.  K

n
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 i 2018 mottatt kr 233.262 i MVA kompensasjon.  Det vises for øvrig til Note 3.

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.

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 fast ansatte har obligatorisk tjenestepensjon.
Årets kostnad er regnskapsført under linjen Personalkostnader i resultat. 
Klubbens øvrige pensjonsforpliktelser pr 31.12.2018 utgjør til sammen Kr 100.000,-

Endring i regnskapsprinsipper
Momskompensasjon er nå ført som reduksjon av kostnader.

GRENLAND og Omegn GOLFKLUBB

NOTER TIL REGNSKAPET

Årsregnskap 2018
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Note 2 Medlemmer

2018 2017

Medlemskontingent 3 075 197              3 257 219              
Sum medlemsinntekter 3 075 197              3 257 219              

Antall medlemmer ved sesongens begynnelse 730 724
Innmeldte siste sesong 83 111
Utmeldte og strøkne  siste sesong -110 -105 
Antall medlemmer ved sesongens slutt 703 730

Note 3 Tilskudd og MVA Refusjon

2018 2017
Norsk Tipping - Grassrotandel 100 029 88 884
Norges Idrettsforbund 22 794 18 174
Skien Kommune 15 000 35 000
Mottatte Gaver 3 000
Sum tilskudd 140 823 142 058
MVA Refusjon 233 262 225 660
Sum tilskudd og refusjoner 374 085 367 718

Tilskudd ført som reduksjon av kostnader 233 262                 225 660                 

Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer

Lønnskostnad 2018 2017
Lønn og opptjente feriepenger - refusjoner 1 895 715              1 881 349              
Pensjonskostnader 57 422                   56 881                   
Folketrygdavgift 272 738                 274 764                 
Andre ytelser -                         7 559                     
Sum lønnskostnad 2 225 875              2 220 552              

Antall ansatte 2018 2017
Antall fast ansatte 3                            2                            
Antall deltidsansatte 1                            1                            
Sum ansatte 4                            3                            

Sesongarbeidere 7                            7                            

Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskost. godtgjørelser

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
2018 2017

Toro Groundm 4700D (Kjøpt  09.11.2018) DNB Finans 119 235 120 629
Kaffemaskin Vendig  (Fra september 2017) DNB Finans 16 372 12 986
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Note 6 Leieavtaler for grunn

Klubben har en leiekontrakt med Skien Kommuen  som utløper i 2023.
Det er tilsvarende leiekontrakter med 2 private grunneiere. 
Total leiekostnad for grunn utgjør i 2018 Kr 24.695,-

Note 7 Varige driftsmidler
Golfbane Bygninger Maskiner

og utstyr
Anskaffelseskost 01.01.2018 3 000 000              1 544 049           
Tilgang 2018 1                      -                         21 906                
Avgang 2018 -199 000             
Anskaffelseskost 31.12.2018 1                      3 000 000              1 366 955           

Akk.avskrivninger 31.12.2018 330 000              
Bokført verdi 31.12.2018 1                      3 000 000              1 036 955           

Årets avskrivning -                         120 000              

Note 8 Andre fordringer

2017 2017
Kundefordringer -17 000 50 989
Andre kortsiktige fordringer 49 564 22 105
Håndpenger - Greenkepere -5 779 2 424
Sum andre fordringer 26 785 75 518

Note 9 Kasse og bankinnskudd

Bankinnskudd omfatter bundne skattetrekksmidler med… 73 535kr                78 458kr                

Note 10 Egenkapital

2018 2017
Egenkapital 01.01 1 043 383 837 044
Årets resultat -476 598 206 340
Egenkapital 31.12 566 786 1 043 383

Note 11 Langsiktig gjeld og sikkerhetsstillelser

2018 2017

DNB - Lån 2 790 000              2 850 000              

2 790 000              2 850 000              

Lånet til DNB er sikret med pant i Byggningene
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Styrets beretning 2018 

Grenland og Omegn Golfklubb 
Org. Nr.812 829 602 

 
Grenland og Omegn Golfklubb stiftet 30. oktober 2013, opptatt i Norges Idrettsforbund (NIF) 
og Norges Golfforbund (NGF) 27.november 2013. Klubb nr. 366 i Norge. Klubben er underlagt 
Norges Idrettsforbunds lover og regler. 
Styret mener at regnskapet gir en rettvisende oversikt over klubbens eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Forutsetningene om fortsatt drift er til stede og regnskapet er 
utarbeidet under den forutsetningen. 

Styret har i sesongen 2018 hatt store utfordringer med banen som var svært skadet etter 
vinteren 2017/2018. Arbeidet med å forbedre banen og oppgradere maskinparken har vært 
stilt i bero. Enkelte veier er oppgradert og belagt med fast dekke. Greener, fairwayer og 
rough hadde siden 2014 fått et betydelig løft, men vinteren 2017/18 satte oss tilbake til 
start. Gjennom iherdig innsats ble banen brukbar for spill rundt St. Hans. Leiekontraktene for 
grunn utgjør 24 315,- kroner. Leiekontrakt med Skien kommune er forlenget frem til 2022 
med årskontrakt for 1 krone.  
 
Årets underskudd på kroner 476 598 stresser likviditeten noe, men takket være positive 
sponsorer som har bidratt i 2018 med forskudd på 2019, har det vært mulig å betjene alle 
kostnader. For å bedre likviditeten er en traktor solgt. Det er innkjøpt en brukt fairway-
klipper og en fairway-lufter. Avskrivningene i regnskapet tilsvarer omtrent verdireduksjonene 
i maskinparken. Men med nyinnkjøpene er det om lag balanse som for 2017.  

Ved inngangen til 2018 er det registrert 692 medlemmer i forskjellige klasser. Det er noe 
lavere enn ved forrige årsskifte.  
Head-Greenkeeper, Mekaniker/ banearbeider og Greenkeeper er ansatt fast på årsbasis.  
I tillegg var det 7 sesongarbeidere i forskjellig stillingsstørrelse fra mars til oktober.  
En fast rengjøringsarbeider har arbeidet på timebasis deler av året. I løpet av året er 2 
ansatte sluttet. 

Klubben har vært helt avhengig av en indre kjerne av frivillige som har bidratt med 
maskinkjøring og rydding slik at banen fremstår som et godt vedlikeholdt og innbydende 
anlegg. De ansatte har vært 8 menn og 2 kvinner deler av året. Klubben har ingen ansatte i 
administrasjonen. Administrasjon (ledelse –økonomi-revisjon-sponsorpleie-turneringsledelse 
mv) drives på dugnad uten noen form for godtgjørelse eller lønn. Forholdene er lagt til rette 
for at det ikke skal oppstå forskjellsbehandling mellom kjønnene. 

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet utover det som er normalt ved drift av 
golfanlegg. 

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for 
årsregnskapet. 

Skien 9 mars 2018. 

 Rolf Erling Andersen Atle Aastad Arne Martin Høstfet 
 Styrets Leder Styrets Nestleder Styremedlem 

 

 Charlotte Smith Maryanne Slette          Vibeke Deilrind              Tor Elseth      
 Styremedlem Styremedlem               Styremedlem      Styremedlem 
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REVISJONSBERETNING 
 
 
Til Årsmøtet i Grenland og Omegn Golfklubb 
 
Vi har revidert årsregnskapet for Grenland og Omegn Golfklubb i henhold til 
Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges 
Idrettsforbund og olympiske og para-olympiske komite, kapittel 4. 
 
Årsregnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 476.598 
 
Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 
 
Inntektene er kontrollert mot innbetalinger i bank.  Innbetalt medlemskontingent er i 
samsvar med medlemslistene. 
 
Regnskapet er avstemt mot bankens kontoutdrag og beholdningen stemmer med 
Årsoppgaven fra banken. 
 
Utgiftene er dokumentert med originale bilag, og attestasjon og godkjennelse av 
transaksjonene er gjort i samsvar med fastsatte rutiner. 
 
Oppgaveplikten er fulgt i forhold til merverdiavgift, skatt og lønn. 
 
Beholdningen av materiell og utstyr er i henhold til oversikten fra styret. 
 
Feil eller mangler vi har avdekket er rettet opp. 
 
Vi mener at dokumentasjon for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med 
idrettens regnskapsbestemmelser, og mener at årsregnskapet kan fastsettes som 
Grenland og Omegn Golfklubb’s årsregnskap for 2018. 

 
Skien, 07.03.2019 

 
 
Nina Fjellstad                                                                                    Gro Olsen 
 
 
 
 
Styrets forslag: 
Regnskapet med styrets beretning fastsettes som  
Grenland og omegn Golfklubb sitt resultat for 2018.  
 
 
 
Sak 6. Innkomne forslag. 
 
Det er fremmet forslag for styret vedrørende merking av banen.  
Forslaget blir bearbeidet og vurdert av styret i samråd med HCP komiteen. 
 

 



25 
 

 

Sak 7. Fastsetting av kontingent. 
 
Årsmøte i 2018 fastsatte retningslinjer for kontingenten 2019.  
Kontingenten er økt tilnærmet lønns og prisvekst.  
 
Styret har vurdert og kommet fram til at kontingent for Barn og unge holdes tilnærmet 
uforandret for 2019.  
 
På samme måte har styret vedtatt at medlemmer på reduserte priser etter VTG kurs ikke får 
opptrappet kontingent på grunn av en svært dårlig bane første halvår av sesongen 2018.   
 
Medlemskategorier/ Årskontingent         
Ved ønske om å dele opp kontingenten kan avtale gjøres med klubbens leder på 
post@grenlandgolf.no. 
  
Medlemmer som ikke ønsker å spille, kan tegne passivt medlemskap Kr. 350,-  
Gir ingen spille-rett på noen baner, men gir fulle rettigheter til alle klubbens øvrige 
møtearenaer. Medlemmer med Passiv klasse er også valgbare til tillitsverv og kontingenten 
går i hovedsak til å betale kontingent til Golf forbundet. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 

1. Årsmøte i 2018 sluttet opp om styrets forslag til kontingenten for 2019.  
 

2. Årskontingenten for 2020 skrives ut med økning tilnærmet i henhold til lønns 
og prisvekst.   
 
Styret gis fullmakt til å fastsette kursavgift VTG-kurs og fastsette 
kontingent/greenfee for nye medlemmer fra mottatt VTG- bevis og inntil derpå 
følgende sesong. 

 
3. Styret får fullmakt til å fastsette greenfeeavgift og eventuelle kampanjer for 

rekruttering og medlemsvekst.   
 

 
 
Sak 8. Forslag til budsjett for 2019.  (likviditetsbudsjett) 
 
Budsjettforutsetninger: 

1. Medlemstall: Beregnet kontingent for 2019 på bakgrunn av medlemstallet pr 20. 
februar er tilnærmet 3,1 mill. (Budsjett 2019 settes til 2,8 Mill)  

2. Sponsorer: Noe nedgang i hullsponsorer foreløpig.  
(Budsjett 2018 settes til 0,45 Mill. netto) 

3. Ingen uforutsette større havarier på infrastruktur/ bygninger og maskiner. 
4. Ikke behov for omfattende arbeider på banen i løpet av vinteren/ våren 2017/18.  
5. Det utøves fortsatt stor grad av dugnad på banen. 
6. Det er regnet med en lønnsvekst i tråd med den generelle lønnsveksten innen de 

fagområder som dekkes av ansatte på banen. 
7. Greenfeeinntekter 2018 ble 0,33 mill. (budsjett 2018 settes til 0,45 mill.) 
8. Øvrige inntektsposter om lag som for 2018. 
9. Nye investeringer/behov i maskinparken er ikke fastsatt. 
10. Det er ikke avsatt midler til bygging/ utvidelse av verksted/ personalrom.   
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Tall i 1.000.kr 

 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Budsjettet er å anse som et rammebudsjett  
og styret har fullmakt til å endre de enkelte poster dersom forutsetningene endrer seg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 8. Forslag vedr. Organisasjonsplan. 
 

Art Regnskap 2018 Budsjett 2019
Medlemskontingenter 3 075kr            2 800kr            
Driving Range/ Golfbiler/kurs 267kr               115kr               
Protimer-kurs- avg.fritt 127kr               
Greenfee 330kr               200kr               
Greenfee Vipps  60kr                 
Greenfee billetter-sponsorer 86kr                 
Greenfee årskort sponsorer             20kr                 
Inntektsbringende tiltak 82kr                 83kr                 
Salg Driftsmidler
Sponsorinntekter netto 350kr               450kr               
Salg profiltøy mm avgiftplikt
Golfballer m log avgiftplikt
Norsk tipping - grasrotandel 100kr               100kr               
Bingo-lotteri/ tilskudd 40kr                 30kr                 
MVA komp 233kr               230kr               
Sum Inntekter 4 477kr           4 301kr           
 
Varekostnader 87kr                 63kr                 
GreenFee provisjon GB 14kr                 14kr                 
Klubbdrift leasing automater 10kr                 10kr                 
Personalkostnader 2 225kr            1 700kr            
Kantinekostnader
Refusjon sykepenger NAV- -50kr                -60kr                
Klubbdrift. 676kr               650kr               
Bygninger 390kr               350kr               
Golfbane 1 257kr            1 200kr            
Forsikringer. Bank-gebyr 67kr                 70kr                 
Sport-turneringer-etc. 10kr                 10kr                 
Sport trening 5kr                   5kr                   
Renter lån klubbhus 125kr               125kr               
Avdrag lån klubbhus 60kr                 60kr                 
Sum Utgifter 4 876kr           4 197kr           
Over/ underskudd -476kr             104kr              
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Ny organisasjonsplan ble vedtatt på årsmøte i 2015. Organisasjonsplanen bygger på at 
styret til enhver tid kan oppnevne leder og medlemmer til de forskjellige komiteene. Styret 
kan også opprette og legge ned komiteer. Prosjekt Ivaretakelse er et resultat av det. 
 
Styret vil vurdere å gjennomgå organisasjonsplanen i løpet av 2019 og samtidig i samarbeid 
med Ansatte og medlemmer utarbeide en mer utførlig strategiplan både for videre utvikling 
av banen/ anlegget og det sosiale og sportslige. En slik organisasjonsplan må være dynamisk 
og endres i takt med endrede forutsetninger. Knapphet på økonomi og ansatte vil være 
faktorer som gjør prioriteringer viktige.  
 

Dagens Organisasjonsplan med oppgaver: 
MRK: Der styret samlet ikke har utpekt en med personlig ansvar/instruksjonsrett er det 
styrets leder som har instruksjonsrett i det daglige. 

 Styret. 
a) Styret har samlet, eller ved den styret utpeker, instruksjonsrett i det daglige arbeidet.  
b) Styret står samlet ansvarlig for kubbens drift, internt, og overfor andre myndigheter og 

samarbeidspartnere.  
c) Styret avtaler seg imellom hvem i styret som har et hovedansvar for kontakt og arbeid 

med de forskjellige underkomiteer.  
d) Styret kan utpeke/gi oppgaver til andre medlemmer av klubben enn de valgte tillitsvalgte.  
e) Alle oppgaver styret delegerer til enkeltpersoner skal meddeles medlemmene gjennom 

nyhetsbrev umiddelbart. 
f) Styret kan inngå avtaler om fremleie lokaler og oppgaver. 
g) Styrets leder har ansvar for å innkalle til styremøter ved behov og sette opp nødvendige 

saker til behandling, og saker som er innmeldt av andre styremedlemmer og medlemmer. 
h) Styrets leder har ansvar for å føre protokoll og oppbevare denne på forskriftsmessig måte. 
i) Styret har samlet ansvar for å føre regnskap og forvalte klubbens midler på en forsvarlig 

måte. 
j) Styret skal behandle resultatregnskap minst 4 ganger pr. år for å følge den økonomiske 

utviklingen. 
k) Styret har ansvar for å forberede årsmøte innen fastsatte frister og med nødvendige 

dokumenter som fastsatt i lovene for utsendelse til medlemmene gjennom epost. 
l) Styret har ansvar for at det til enhver tid er oppdaterte medlemslister, og at styret jevnlig 

informerer medlemmene gjennom nyhetsbrev om alle relevante interne opplysninger som 
vedrører klubbens interne forhold. 

m) Styret har ansvar for at klubbens hjemmeside www.grenlandgolf.no  på internett jevnlig er 
oppdatert med informasjon som alle golfinteresserte kan ha glede av.  

n) Styret skal fremstå på en slik måte at GOGK er til for medlemmene, og at medlemmene er 
klubbens viktigste ressurs.  

o) Styret skal tilrettelegge prissetting på VTG kurs med øye for økt rekruttering til klubben, 
samt sette sammen tilbud som over tid vil sikre økt tilstrømning. 

p) Styret har ansvar for at klubbens Facebook-side på internett jevnlig er oppdatert med 
informasjon som alle golfinteresserte kan ha glede av.   

Sponsor og samarbeidskomite. 
a) Komiteen skal holde god oversikt over løpende sponsor/ samarbeidsavtaler. 
b) Komiteen skal påse at innholdet i avtalene gjennomføres på en god måte fra GOGK`s side. 
c) Komiteen må påse at det er god kontakt med andre komiteer som har betydning for å 

levere gode «golfopplevelser» for våre samarbeidspartnere. 
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d) Komiteen skal minst to ganger i året ha samtaler med «samarbeidspartnere» for om mulig 
å utvikle samarbeidet videre. 

 Anleggskomiteen. 
a) Komiteen skal holde løpende oppsyn med banen, og ta initiativ til å planlegge/initiere 

nødvendig utbedring/ arbeid som må gjøres utover det som naturlig hører inn under 
banemannskapenes daglige arbeid. 

b) Komiteen har ansvar for å planlegge og gjennomføre dugnadsinnsats på banen. 
c) Komiteens pålegg til banemannskapene går gjennom styret/ den styret utpeker. 
d) Komiteen fremmer forslag om hvordan avsatte midler til banedrift/ reparasjoner skal 

brukes. 
e) Komiteen følger opp de tiltak komiteen selv har initiert. 
f) Komiteen rapporterer til styret. 

 VTG komiteen 
a) Komiteen har ansvar for å planlegge og markedsføre VTG kurs for kommende sesong i 

løpet av februar måned. Planlegging gjøres i samråd med Pro, og i medhold av avtale 
inngått mellom GOGK og Golfbutikken.  

b) Komiteens medlemmer avtaler seg i mellom ansvar for å følge opp nye medlemmer. 

Turneringskomiteen 
a) Komiteen skal så tidlig som mulig planlegge, og fremme forslag, til turneringer 

inkludert budsjett for de enkelte turneringer. 
b) Komiteen skal holde seg oppdatert på de turneringsmoduler som er tilgjengelige i Golf 

boks. 
c) Komiteen rapporterer til styret. 
d) Turneringskomiteen skal organisere og gjennomføre oppsatte turneringer. 

 Lov og HC. komiteen. 
a) Komiteen skal fortløpende orientere klubbens medlemmer om forhold som har 

betydning for forståelse av regler og regelendringer.  
b) Komiteen skal i samarbeid med styret gjennomføre kurskvelder for oppfølging av 

regelforståelse.  
c) Komiteen har ansvar for års revidering av HCP på enkeltmedlemmer i golfboks. 
d) Komiteen rapporterer til styret i GOGK. 
e) HCP komiteen skal ivareta NGF's golfreglement i klubben, og sørge for at medlemmer 

og gjester følger HCP bestemmelsene.  
f) Komiteen skal behandle eventuelle spørsmål og klager som angår Hcp. 
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 Sportskomiteen. 
a) Komiteen er klubbens dynamiske sentrum for å utvikle klubbens spillere på en positiv 

måte. 
b) Komiteen tar selv initiativ til aktiviteter som fremmer klubbens sportslige engasjement. 
c) Komiteen er bindeleddet mellom aktiviteter i NGF regi og overfor medlemmene i GOGK 
d) Komiteen er ansvarlig for å få til kurs og opplæring innenfor de rammer som 

økonomisk stilles til rådighet. 
e) Komiteen er ikke bare til for «singelspillere» men skal skape sportsånd i alle klasser. 

 Barne- ungdoms og medlemskomite. 
a) Komiteen har som hovedoppgave å skape miljø og trivsel for alle medlemmer i GOGK 

gjennom å legge til rette for «events» og sosialt samvær i forbindelse med spill på 
banen.  

b) Komiteen skal ta initiativ til sosialt samvær og tilstelninger som ikke alene dreier seg 
om golf og golfspill.  

c) Komiteene skal legge til rette for familietreff hvor innholdet for familien samlet skaper 
engasjement for golfspillet. 

d) Komiteen skal søke å skape mer entusiasme blant barn og unge for å delta i 
arrangementer i golf regi. 

e) Komiteen skal være bindeleddet mellom medlemmene og klubbens ansatte og styret 
på en slik måte at medlemsengasjement skal få betydning for klubbens drift i det 
daglige. 

Revisorer. 
a) Klubben har ikke innkjøp av revisortjenester fra autorisert revisor.  

Klubben har årsmøtevalgte revisorer. 
b) Revisorene er også da å forstå som kontrollkomite og skal ha løpende innsyn i styrets 

arbeid. 
c) Revisorene skal minst tre ganger i året gjennomgå regnskapet og avstemme det mot 

bankbeholdning og utbetalinger. 
d) Revisorene rapporterer til Årsmøtet. 
e) Revisorene kan på eget initiativ innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom de finner 

det riktig. 

Ansatte oppgaver – ansvar 
 
 Head Greenkeeper. 
 

a) Har hovedansvar for alle forhold når det gjelder nødvendig arbeid med banen. 
b) Har hovedansvar for å påse at sesongarbeidere og andre overholder arbeidsavtaler og 

instrukser, og at arbeidslister føres i tråd med reglementer og avtaler. 
c) Rapportere til styret v/styrets leder, eller den person styret utpeker som ansvarlig. 
d) Har hovedansvar for opplæring og disponering av sesongarbeidere og sommerhjelper. 
e) Har hovedansvar for at banen er så optimal for golfspill som mulig gjennom hele 

sesongen. 
f) Samarbeide med greenkeeper når det gjelder planlegging av tiltak på banen og det 

daglige arbeidet. 
g) Ha god kommunikasjon med anleggskomiteen å sørge for god forståelse for de tiltak 

som ønskes igangsatt/ gjort på banen. 
h) Kan delegere sine fullmakter til greenkeeper.  
i) Utføre andre oppgaver etter anvisning fra styret, eller den person styret utpeker. 

 
 
Mekaniker/ banearbeider m/tilleggsoppgaver. 
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a) Konsultere og klarere med Head Greenkeeper i alle spørsmål vedrørende drift av 
banen. 

b) Har særskilt ansvar for reparasjon og vedlikehold av maskinparken og legge planer for 
vedlikehold på en slik måte at minimal driftsstans kan oppnås, i samråd med Head-
Greenkeeper og Greenkeeper på halv stilling. 

c) Ha ansvar for de tekniske installasjonene på banen.  Sørge for at dette er driftsklart 
ved oppstart av sesongen etter anvisning fra Headgreenkeeper. 

d) Sørge for at banen «lukkes ned og forsegles» på en forsvarlig måte ved sesongslutt 
etter anvisning fra Head-Greenkeeper 

e) Legge til rette/planlegge vintervedlikehold av maskinparken i samråd med 
greenkeeper i halv stilling. 

f) Utføre andre oppgaver etter anvisning fra Headgreenkeeper, styret eller den styret 
utpeker. 

Sesongarbeidere/ sommerhjelp. 
 

a) Sesongarbeidere er i det daglige underlagt Head-Greenkeeper /Greenkeeper og skal 
utføre oppgaver i tråd med daglige gitte arbeidsoppgaver på banen. 

b) Sesongarbeidere og sommervikarer over 18 år kan gis opplæring i kjøring av klubbens 
maskiner, og kan benyttes til slikt arbeid. 

c) Styret kan instruere sesongarbeidere og sommervikarer utover de instrukser som gis 
av greenkeeper. 

d) Sesongarbeidere skal utføre oppgaver i tråd med instrukser fra 
Headgreenkeeper/green keeper. 

e) Sesongarbeidere kan bli pålagt oppgaver av styret som avviker fra det daglige arbeidet. 

Samhandling mellom GOGK og samarbeidspartnere. 
 

a) I spesielle tilfeller inngås det juridisk bindende avtaler med samarbeidspartnere på 
forskjellige områder. I slike tilfeller er avtalene å anse som juridisk bindene for partene 
og overordnet andre instrukser. 

b) Avtaler med samarbeidspartnere skal være underskrevet av begge parter, og avsnittet 
om Arbeidsreglement er styrende for samarbeidet utover avtaleteksten.  

 
 
Styrets Forslag til vedtak: 
 
Årsmøte opprettholder styrets fullmakt til å endre/ tilpasse organisasjonsplanen 
løpende etter behov. Samtidig arbeides det videre med strategiplaner og 
handlingsplaner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 9. Valg. 
 
Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøte: 
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Valget i 2018 ga følgende resultat: 

Leder:   Rolf Erling Andersen,   gjenvalg 1 år.  På valg 2019 

N. leder:   Atle Aastad,     ikke på valg.   På valg 2019 

styremedlem:  Tor Elseth,     ny for 2 år. 

styremedlem:  Arne Martin Høstfet,   ikke på valg   På valg 2019 

styremedlem:  Charlotte Smith    ny for 2 år. 

Styremedlem:  Vibeke Deilrind,    ny for 2 år. 

Styremedlem:  Maryanne Slette,    ny for 1 år.   På valg 2019 

Varamedlem:  Hans Olav Solberg,    gjenvalg for 2 år. 

Varamedlem:  

 

Revisor:   Nina Fjellstad,    gjenvalg for 2 år 

Revisor:   Gro Olsen,     gjenvalg for 2 år. 

 

Valgkomite:   Jan Halvdan Olsen    leder,  
   Anne Lise Elstad,  
   Atle A. Andersen 

 

Øvrige komiteer, kan velges av årsmøte eller velges av styret i henhold til 
organisasjonsplanen. 

Følgende har påtatt seg oppgaver: 

 

Turneringskomite:  Tor Elseth.    leder 

VTG ansvarlig:  Jan Mikkelsen og Terje Stokland 

Hus komité:   Erik Helland  

 

 

 

 

 
Sak 10. Avslutning. 
 
 


