
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtedokumenter  
Til 

Årsmøte. 9. juni 2021. Kl.18.00 

Sted:  

 

  

Husk Grasrotandelen til GOGK. Org. nr. 812 829 602 



2 
 

 
 
 

 
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. 
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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 med epost til medlemmene 26 februar 2021 
med frist 9. mars for forslag som ønskes behandlet på årsmøte. 
 
Saksdokumentene har vært tilgjengelig på klubbens hjemmeside siden 
 
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:     ……………………………………………………….. 
     
To til å undertegne protokollen: ……………………………………………………….. 
 
     ……………………………………………………….. 
 
  
 

Sak 4.  Årsberetninger: 
Styrets forslag: Vedlagte årsberetning med underutvalg godkjennes. 

 

 

 

-------------------------§§§§§§§------------------------- 
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Årsberetning for Grenland og omegn Golfklubb 2020. 

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.  
 
Sesongen 2020 ble preget av koronapandemien. For golfklubber over hele Norge ble det et økonomisk godt år.  
Antall golfspillere økte for de fleste klubber. For GOGK økte antall medlemmer med 136 selv om så mange som 
98 ble meldt ut.  Ved årsskiftet var det 907 medlemmer, 205 kvinner og 702 menn 
 
Pandemien førte til mange restriksjoner for Idretten i Norge. Golfsporten fikk lite restriksjoner. Av hensyn til 
smittevern og smittesporing hadde klubben et system for oppfølging av alle som skulle spille på Jønnevald. 
Dette fungerte etter sin hensikt selv om ordningen var noe provisorisk. Ellers fulgte GOGK de restriksjoner 
som var sendt ut fra Golfforbundet. 
 
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 2018 for 5 år. 

- gjenstår 2 år.  (kr 1 pr. år) 
• Lån i DNB -klubbhus, Restgjeld 2,645 Mill – renter og avdrag kr 206 000./år. 
• Ca. 900 medlemmer- kontingenter ca. 3,1 Mill. kr. 
• Sponsorater tilsvarende kr. 400 000/år 
• God dugnadsinnsats på flere områder fra medlemmene. 
• En god bane som gir minimum kr 600 000/år i greenfeeinntekter. 
• Stor dugnadsinnsats fra medlemmene administrativt og med verksted/banearbeidet. 
• Ny ettårs 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.  I tillegg bygningsmasse, maskiner og utstyr med stor bruksverdi 
som skal være godt vedlikeholdt til enhver tid.  
 
Skien kommunes policy overfor alle ideelle idrettslag i kommunen er at det innkreves avgifter for vann, avløp og 
eiendomsskatt, som klubben får refundert ved søknad.   
 
Økonomi 2020 - (2019) 
Sum egenkapital og gjeld utgjorde ved regnskapsårets begynnelse kr.5 157 116 (kr.4 433 700).  
Sum gjeld utgjorde kr. 3 630 546 (kr.3 866 914)  
Alle innkjøp av maskiner og utstyr i 2020 ble utgiftsført og betalt i anskaffelsesåret.  
 
Ved regnskapsårets slutt er sum gjeld og egenkapital kr. 5 811 588 (kr. 5 157 116)  
Sum gjeld utgjorde kr. 3 357 827 (kr. 3 630 546,-) 
 
Sum egenkapital er økt fra kr. 566 785,83 i 2018 til kr.  1 526 570,- i 2019 og  
for regnskapsåret 2020 kr. 2 453 762 
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II. Organisering, dugnad og ansatte i 2020. 

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.  
 
Oppgaven å vedlikeholde og utvikle videre samarbeidet med sponsorer har vært utfordrende siden dette 
arbeidet også er utført på dugnad av en gruppe medlemmer. Styret har sendt flere forespørsler til 
medlemmene om noen har tid å avsette til sponsorpleie og salg. Foreløpig er dette fortsatt en uløst oppgave. 
 
Headgreenkeeper og en Greenkeeper har vært fast ansatt fra 1. januar til 31. desember.  
Klubben har fra juni tegnet en lærekontrakt for mekaniker i Landbruksmekanikerfaget. 
 
Etter en økonomisk vanskelig overgang fra 2018 og inn i ny sesong, ble sesongen 2019 svært mye bedre enn 
sesongen 2018.  Sesongen 2020 ble utfordrende som følge av korona pandemien.  
 
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 1946 (1952) timer 
2. Greenkeeper Per Horst sluttet i januar 2021 og er nå pensjonist 
3. Pavlas Romanovas fra april til oktober på timebasis 1150 timer (1214)  
4. Vigdis Natedal. Fra januar til mai Hele året på timebasis, 92 timer, (263)  
5. Konradas Romanovas. Fra april – september 947 timer (0) 
6. Anders Børke. Hele året på timebasis, 1883 timer (1555). 
7. Stein Joakim Tollefsfjord Svela. Fra juni og ut året. 915 timer (0) 
8. Isak Gulseth. juni og juli.  224 timer (0) 
9. Nicolay Børke. Fra juni til september.  468 timer (0) 
 
Antall betalte timer totalt i 2020 var 7625 timer (5831) 
Brutto lønnskostnader eks refusjon fra NAV utgjorde kr. 2 228 895 

 
 
(2019 -5831) timer) 
(2018 -7620 timer)  
(2017 -8229 timer) 
(2016 -7042 timer)  
(2015 -6083 timer)  
(2014 -4900 timer)  
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Dugnadsinnsats på banen: 
Flere medlemmer har lagt ned en stor innsats når det gjelder å holde banen i topp stand.   
Mange har delt på å kjøre klippemaskiner og utført annet forefallende arbeid.   
 
 
 
Dugnadsinnsats administrativt: 
Alt administrativt arbeid er utført på dugnad av styrets medlemmer samt enkeltmedlemmer som har bidratt til 
å sikre gode sponsorater. Arbeide overfor sponsorer må foregå kontinuerlig og det er viktig å utvikle gode 
samarbeidsavtaler. Det er et omfattende arbeid. Tor Elseth har tatt ansvar for å følge opp, men her er det en 
utfordring å få til godt arbeidende sponsorkomite.    
 
Atle Aastad har hatt ansvar for utbetaling av lønn, sende ut og betale fakturaer og føre regnskapet.  
Dersom regnskapet skulle vært satt bort til et regnskapsbyrå ville kostnaden fort kunne bli 50-60 tusen 
kroner. Nina Fjellstad og Gro Olsen har vært valgte revisorer. Dersom dette arbeidet skulle vært satt bort til 
et revisjonsfirma vill kostnadene kunne bli 20-25 tusen kroner.   
 
Styrets leder har også fungert som daglig leder mellom styremøtene og har vært på kontoret på klubbhuset 
ved behov for utarbeidelse av styrepapirer, protokoller og nyhetsbrev, lage lønnsunderlag/timelister for 
ansatte, møter og forhandlinger med proshop, besvare post, ta imot fakturaer og post og videreformidle til 
økonomiansvarlig.  Oppfølging og ajourføring av medlemsregister og kontakt med NorKred i forbindelse med 
kontingent-utsendelser har en topp i februar mars og ellers nesten daglig gjennom sesongen.  
Alle utbetalinger fra bank må godkjennes av leder og nestleder før effektuering. 
 
Koronapandemien gjorde det nødvendig for å legge ut startlister hver morgen i sesongen 
 
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.  
 
 
Banekomiteens årsberetning for 2020 
Banen åpnet etter dugnad 6 april og stengt 31 oktober. Banen var i god stand etter vinteren uten noen større 
vinterskader. Vi startet på våren med å fjerne gress og så inn nytt frø på innspill 18 og tee 15 da de var i dårlig 
stand fra året før.. Videre så ble rensket og planert en del bak vannet på hull 14 å vi har planer om å så å gjøre 
dette ferdig når våren kommer. I vinter har det blitt hugget og ryddet mellom tee 2 og vannet på hull 5. Det 
har blitt planert langs bekken på hull 5 samt bekken har blitt utvidet og steinsatt.  
 
Det er inngått en avtale med kommunene om å etablere veier. Veiene skal brukes til skiløyper gjennom vinteren. 
Dette for å unngå isbrann etter hvor løypemaskinen har kjørt. Veiene skal anlegges over 3 år. Kommunene 
bidrar noe økonomisk for å få veiene på plass. Det har også blitt utført noe oppgradering av eksisterende veier 
rundt om på banen og flere står for tur i 2020.   
 
Vanningsanlegget og pumpehuset har blitt oppgradert i løpet av høsten. Det er kjøpt inn ny pumpe og alle rør i 
pumpehuset er byttet ut for å få et anlegg som gir bedre vanntrykk ut til greenene. 
 
De gamle tee skiltene har blitt fjernet og erstattet med nye. Denne jobben har blitt utført av flere av 
klubbens medlemmer. Vi har denne sesongen hatt flere medlemmer som har vært med og klipt på banen og det 
har vært hyggelig samt en god ressurs for klubben.  
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Greenkeepers årsberetning for 2020 
Banen var i god stand etter vinteren uten noen større vinterskader. 
Greener hadde litt flekker etter soppangrep høsten 2019 og ble sådd med nye frø. Vi hadde skåret ut gress for 
å lage dreneringsrenner fra lavpunkter på greenene som et tiltak mot vinterskader, dette gresset døde. Vi fikk 
raskt gode greener denne sesongen med unntak av green 6 som vi gjennom forsommeren hadde tørkeskader på. 
Vanningsanlegget ble oppgradert noe ved å legge om innløpsrør inn til pumpene og bunnventiler ble byttet. 
Vedlikehold-strategi for greener ble noe endret og vi føler det gav mere rettferdig og raskere greener 
gjennom hele døgnet. 
 
Tee 3 ble topplaget ble gravd vekk ny sand og gress ble lagt på.  
 
Vei I greenområdet på hulle 5 ble fjernet og erstattet med gress. 
  
Reserve green har blitt tilkjørt sand i 2020. Denne sesongen vil vi planere og etablere vanningsspredere å satse 
på å få etablert gress på greenen. 
 
Vi har inngått en avtale med kommunene om å etablere veier /skiløyper. Dette for å unngå isbrann etter hvor 
løypemaskinen har kjørt. Veiene skal anlegges over 3 år. Det ble i 2020 anlagt vei på hull 1 og hull 9 til 8. Dette 
arbeidet måtte stoppes da maskinfører knakk stortåa og rakk derfor ikke å fullføre før tælen kom. Det som 
gjenstår av veiarbeid mellom hull 8 og 9 vil bli fullført på våren, mens hull 11 og 12 vil bli startet på høsten.  
 
Denne høsten /vinteren har alt av trær blitt fjernet med gravemaskin på venstre side av drivingrange.  
Det har videre blitt utført hogst og rydding av busker på korthullsbanen samt på venstre side av hull 14 samt 
noen områder ved tee 13. 
 
Det har gjennom vinteren blitt laget og malt opp nye merkepinner til hele banene. Dette har blitt utført på 
dugnad av 2 av våre medlemmer. Dette vil sette et fint preg på banene. 
 
Vi har denne sesongen hatt flere medlemmer som har vært med å klippe på banen og det har vært hyggelig 
samt en god ressurs for klubben. Vi vil takke alle medlemmer og sponsorer for deres bidrag gjennom året. 
Vi som er ansatte Greenkeeperere vil takke alle medlemmer og sponsorer for deres bidrag gjennom året.  
 
 
Dugnadsinnsats med rekruttering og kursing. 
Flere av klubbens medlemmer har tidligere gjennomført trener 1 kurs og er med det behjelpelig med å 
gjennomføre VTG kurs. Gjennom rekrutteringsarbeidet har det vært nærmere 200 personer inne på kurs, og 
innmelding av nye medlemmer har vært 234. Imidlertid er det en utfordring å få spillere så interessert at de 
forlenger medlemskapet etter år 1 og 2. Det har ført til utmelding og strykning av medlemmer som ikke har 
betalt kontingent gjennom året med 97 (90) spillere.   
 

 

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. 

 

Utførte Timeverk 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ansatte-lønnet arbeid- fast 3 401 4 582 5 796 3 770 4 786
2 Midlertidig ansatte på timelønn 3 641 3 647 1 824 2 061 2 789
3 Dugnad administrasjon-estimert 1 900 1 800 1 500 1 600 2 000
4 Arbeid med Barn og unge-estimert 50 100 150 250
5 Dugnad på banen- estimert 3 500 3 500 3 500 4 000 4 000

Sum 12 442 13 579 12 720 11 181 13 828
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Verkstedbygg / garasje / veier 
Det er et sterkt ønske å få til forbedrede fasiliteter for banemannskapene ved verkstedet. Planer for tilbygg 
er utarbeidet. Arbeidet med fremføring av vann og avløp er gjennomført. «Brakkebyen» ved lageret og 
«vaskeplassen» har nå tilgang på reint vann og tilgang til det kommunale avløpssystemet. Arbeidet med nye 
servicebygg ved verkstedet er stilt i bero på grunn av økonomi.   

De viktigste innkjøpene er vedlikehold av bygg ved driving range med ny ballmaskin og ny «dressevogn» I tillegg 
er det gjort ominnredning og innkjøp av nytt utstyr til kjøkken for økt matservering i pro-shopp.     En eldre 
VW transporter er solgt og en liten brukt varebil er innkjøpt. Klubben har fortsatt utestående fordring fra 
Hauk As etter kjøp av gravemaskin.  

I forbindelse med havari av ballautomat og ball-vasker våren 2020 ble det kjøpt inn noe materiell fra Lønne og 
fra Gummøy. Noe er beholdt i egen regi og noe er videresolgt. 

Endringer i inventar og utstyr og i maskinparken fremgår av liste over eiendeler i tabellen under. 

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

Etter reparasjon og investeringer for 100 tusen kroner i 2019 var det behov for å forsterke trykkrør og 
skifte/ rense bunnventiler til en kostnad av 22 500 kroner   

Banens beskaffenhet- våren 2020 
Sesongen 2020 var for de fleste klubber i Norge spesiell. Vinteren 2019/20 var en mild og god vinter nesten 
uten snø på banen på Jønnevald.  Åpning av banen var planlagt siste uka i mars, men grunnet pandemien ble det 
først full fart fra 4. april. 
Våren 2021 ser lovende ut med tanke på svært lite snø og lite isdannelse gjennom vinteren. Imidlertid var det 
en lang periode med kulde i januar-februar hvor frosten nok vil prege banen i åpningsukene.  

Klubbhus. 
Innredning og oppussing av klubbhuset innvendig er utført på dugnad.  
Ivrige og dyktige malere har vært Vibeke Deilrind og Mikael Løfstøm.   



9 
   

Eiendeler: Maskiener, verktøy, kjøkkenutstyr mm
nr Merke og type Årsm. Pris ny Antatt Verdi
1 Toro 470 D- Roughklipper 2013 649 000kr              324 500kr              
2 Toro 5410-fairwayklipper 2009 387 500kr              193 750kr              
3 Toro 5500-fairwayklipper 2001 300 000kr              30 000kr                
4 Toro 3100-Tee-foregreenklipper 2000 150 000kr              25 000kr                
5 Toro sett. 5 stk vertikalskjærere 2009 87 500kr                40 000kr                
6 Toro 3255- greenklipper 2010 274 375kr              137 188kr               
7 Toro Work.mann 4300, arb.bil 2000 300 000kr              40 000kr                
8 Toro Work.mann 4300, arb.bil 2008 300 000kr              90 000kr                
9 Toro Work.mann  arb.bil 2005 300 000kr              150 000kr              

10 EZ- OG Workmann el. Arb.bil 2002 100 000kr              20 000kr                
11 EZ- OG Workmann  Arb.bil 1998 70 000kr                15 000kr                
12 TYM-Traktor/Astor 850 laster 2005 300 000kr              60 000kr                
13 LG LT 360 D traktor 2001 200 000kr              40 000kr                
14 Massey Ferguson, Traktor 135 1972 10 000kr                
15 Gaupen boggyhenger NL 3089 2010 30 000kr                7 000kr                  
16 Greensiron 3900, greenrulle 2014 100 000kr              70 000kr                
17 TP 150 flishygger 2010 30 000kr                10 000kr                
18 Blec , såmaskin 2000 40 000kr                10 000kr                
19 Bøgballe, M1T gjødselspreder 1999 10 000kr                3 000kr                  
20 Vertidrain , 7212 lufter 2001 5 000kr                  1 000kr                   
21 Agromet T040 , traktorhenger 1993 50 000kr                4 000kr                  
22 Clubb-car, golfbil 2001 60 000kr                5 000kr                  
23 Clubb-car, golfbil 2001 60 000kr                5 000kr                  
24 Clubb-car, golfbil 2014 60 000kr                25 000kr                
25 Dunn Brøyteskjær 1985 2 000kr                  
26 Dunn Brøyteskuff 1985 3 000kr                  
27 Dunn Pallegaffel 1995 2 000kr                  
28 John Deere 120 A bunkerrake 2015 100 000kr              70 000kr                
29 Toro Greenmaster , singelklipper, flex 21 2014 80 000kr                50 000kr                
30 Toro Greenmaster , singelklipper, flex 22 2012 60 000kr                40 000kr                
31 Lastec- slepeklipper 2013 200 000kr              100 000kr              
32 Toro Work mann , 2110 arb.bil 2005 150 000kr              15 000kr                
33 Toro Work mann , 2110 arb.bil 2005 150 000kr              15 000kr                
34 Toro Work mann , 2110 arb.bil 2005 150 000kr              15 000kr                
35 TY-crop , propass 180, dresser 2010 30 000kr                10 000kr                
36 Teng.Tools Pipe og fastnøkkelsett 2015 3 000kr                  2 000kr                  
37 Würt master EWS 14 vinkelsliper 2015 15 000kr                1 000kr                   
38 Express Dual 200, Aggr.slipemaskin 2002 200 000kr              30 000kr                
39 Foley, slipemaskin underkniver 2002 40 000kr                3 000kr                  
40 Range servant , ballpeller 2000 40 000kr                5 000kr                  
41 Amazone oppsamler GHL 150 1994 50 000kr                20 000kr                
42 Comer Løvnlåse KWH 2 500kr                  500kr                     
43 Kempi 180, sveiseapparat 1995 15 000kr                3 000kr                  
44 MTD, løvblåser 2000 1 500kr                   500kr                     
45 Brakker 6 stk 2005 500 000kr              100 000kr              
46 BEAS 300 l kompressor 1997 10 000kr                3 000kr                  
47 Shamal 50 l kompressor 4 000kr                  1 000kr                   
48 Ferrua 50 l kompressor. 4 000kr                  1 000kr                   
49 HUSQVARNA 550 Bts motorsag 2014 4 000kr                  2 000kr                  
50 HUSQVARNA , motorsag 2012 3 000kr                  500kr                     
51 HUSQVARNA 580 bts løvblåser, rygg 2014 2 500kr                  1 200kr                   
52 HUSQVARNA 345 fr, ryddesag 2014 2 000kr                  1 000kr                   
53 HUSQVARNA 550 355 R, ryddesag 2013 2 000kr                  800kr                     
54 HUSQVARNA 550 355 R, ryddesag 2012 2 000kr                  500kr                     
55 HUSQVARNA 327pf grensag 2012 1 500kr                   800kr                     
56 Flymo  gressklipper , håndholdt 2007 1 500kr                   500kr                     
57 Flymo  gressklipper , håndholdt 2009 1 500kr                   800kr                     
58 Kercher 2040 Høytrykksvasker 2009 5 000kr                  2 000kr                  
59 Kercher HDS 600CI  Høytrykksvasker 2000 5 000kr                  500kr                     
60 Hardi  sprøytevogn 2004 3 000kr                  2 000kr                  
61 Toro Vertikalskjæreagregater 2005 80 000kr                30 000kr                
62 Bearcat , kantklipper 73040S 1999 1 000kr                   300kr                     
63 Hurricane F 530 Slåmaskin 2001 5 000kr                  500kr                     
64 Anderseom SSD, såmaskin 2014 3 000kr                  2 000kr                  
65 Turfco GX 160 , torvskjærer 1995 5 000kr                  1 000kr                   
66 John Deere E 35, kantskjærer 1999 5 000kr                  500kr                     
67 Vermeer V-1150, kjedegraver 3 000kr                  500kr                     
68 Hio, Gjødselspreder 2010 3 000kr                  1 000kr                   
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nr Merke og type Årsm. Pris ny Antatt Verdi
69 Hitachi, batteridrill BSL 1430 2009 4 000kr                  500kr                     
70 Metabo, DSW5175, benkesliper 2005 3 000kr                  500kr                     
71 Batterilader C-TEK MX 10 2013 2 000kr                  1 000kr                   
72 Hawker ME Batterilader el.bil 2012 1 000kr                   300kr                     
73 AC  16 T hydraulisk presse 2007 2 500kr                  1 000kr                   
74 ELU gjerdesag 2004 1 000kr                   200kr                     
75 GhIBLI Industristøvsuger 1998 5 000kr                  500kr                     
76 Løftebord 2000 kg 2007 5 000kr                  2 000kr                  
77 LUNA Varmevifte 2014 2 000kr                  500kr                     
78 ASKO Tørkeskap 2012 2 000kr                  300kr                     
79 Vektøyskap Biltema 2005 3 000kr                  2 000kr                  
80 Solo 425, Ryggsprøyte 2001 2 000kr                  500kr                     
81 Steem oppvaskmaskin 2004 5 000kr                  500kr                     
82 Fryseboks 3 000kr                  500kr                     
83 Fryseskap 3 000kr                  500kr                     
84 Stålbenk 3 000kr                  1 000kr                   
85 Kjøleskap 2015 3 000kr                  2 000kr                  
86 Kjøleskap 2005 2 500kr                  300kr                     
87 Stor stekeovn 2005 8 000kr                  3 000kr                  
88 Varmeplate 3 000kr                  1 000kr                   
89 Varmeplate 3 000kr                  1 000kr                   
90 Inventar og utstyr. Div 2005 8 000kr                  1 500kr                   
91 Slipemaskin underkniver 2017 300 000kr              300 000kr              
92 Gravemaskin 2001 500 000kr              200 000kr              
93 Løvblåse 2017 8 000kr                  8 000kr                  
94 Sprøyte til traktor 2017 25 000kr                25 000kr                
95 Singelklipper 2005 80 000kr                25 000kr                
96 Fairway klipper kjøpt brukt i 2018 137 500kr              137 500kr              
97 Fairwaylufter 89 300kr                89 300kr                
98 Dakota 410 Turf Tender 2020 202 500kr       150 000kr       
99 Ballautomat 2020 76 000kr        65 000kr        

100 Fryseskap 2020 27 000kr        20 000kr        
101 Pizza Vitrineskap 2020 11 000kr        10 000kr        
102 Microovn 2020 1 500kr         1 000kr         
103 Potetmosmaskin 2020 12 000kr        10 000kr        
104 Kjølemonter 2020 10 000kr        8 000kr         
105 Bordgrill 2020 1 400kr         1 000kr         
106 Toro 3100 D  200 mod 2020 650 000kr       35 000kr        
107 Sassis Toppdresser 2020 80 000kr        30 000kr        
108 Jacobsen Greensking 1962 D 2020 500 000kr       25 000kr        
109 Jacobsen greenklipper 2020 500 000kr       50 000kr        
110 Ryan Torvskjærer 2020 100 000kr       50 000kr        
111 Vertikalaggregater 6 stk 2020 160 000kr       40 000kr        
112 Toro Singeklipper 2020 100 000kr       10 000kr        
113 Ballautomater - 2 brukte 2020 80 000kr        5 000kr         
114 Peogot Partner 2007 2020 150 000kr       10 000kr        
115 Pallegaffel 2020 12 000kr        12 000kr        
116 Kamera Puttinggreen 2020 13 000kr        10 000kr        
117 Brukt campingvogn 2020 150 000kr       8 500kr         
118 Børstehus Ballvasker 2020 18 500kr        18 500kr        
119 Kamera DJI Osmo Aktion 2020 3 900kr         2 000kr         
120 Siemens oppvaskmaskin 2020 7 000kr         5 000kr         
121 Ny Tysse Tilhenger 2020 27 000kr        20 000kr        
122 Batteri slagbor/ vinkelsliper 2020 7 500kr         5 000kr         
123 Bygg Driving range 2020 240 000kr       240 000kr       
124 Bygg  BallBu 2020 40 000kr        40 000kr        

Totalt 10 200 475kr   3 542 238kr     
Hvorav kjøpt i 2020 3 180 300kr    881 000kr      
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III. 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 
forbedringsbehov ved anleggene.  

 
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. 2019 har vært et år preget av forsiktig forbruk og 
nyinnkjøp av maskinpark og utstyr. Ved utgangen av året har klubben fått styrket sin økonomi og 2020 
starter opp med et langt bedre utgangspunkt enn for 2019.  
Fra Skien kommune og parkavdelingen har vi mottatt midler til gjennomføring av underlag for skiløyper 
vinterstid.  Dette arbeidet har pågått gjennoms hele 2019 sesongen. 
 

C. Omdømme. 
Etter den fatale 2018 sesongen ble sesongen 2019 langt bedre. Banen hadde overvintret på en god måte 
og sesongen var i gang nærmest umiddelbart etter årsmøte 27. mars.  
 
Arbeidet med rydding av skog og kratt samt arbeidet med greenene etter krisevinteren 2018 hadde 
igjen gitt gode resultater.  
 
Vinteren fra 2018 til 2019 var adskillig bedre enn forgående år og banen har gjennom hele 2019 vært i 
god stand. 
 

D. 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 2020. 
 

E. 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. 
 
Møter, utvalg og komiteer. 
 
1. Styret: 
Siden årsmøte 2020 er det avholdt 5 styremøter og behandlet 37 saker. Styret har i det alt vesentlige 
drøftet den økonomiske situasjonen og fulgt løpende opp tidligere saker. Styret har fulgt opp krav og 
retningslinjer fra NGF når det gjelder tilpassing til de regler forbundet sentralt og kommunen lokalt 
har bestemt.    
 

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. 
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Medlemskontakt: 
I løpet av 2020 er det sendt ut ca. 8 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. 
Sponsorarbeidet er fulgt opp med deltagelse fra flere av medlemmene.  Fra styret er det Tor Elseth som har 
hatt et hovedansvar for å koordinere. Noen sponsoravtaler hadde utløp i 2019 og noen sponsorer har trukket 
seg. Styrets medlemmer har sammen med andre medlemmer stått for det løpende arbeidet med å fornye og 
skaffe nye sponsorer gjennom 2020. Som en god ting er det at flere av våre sponsorer også er gode 
golfspillere.  Uten disse hadde det vært svært vanskelig å drive klubben videre. 
 
Sponsorarbeidet trenger flere personer til å delta i arbeidet. Sponsorarbeidet har ikke vært godt nok fra 
styrets side når det gjelder å følge opp de avtalene som er inngått, og når det gjelder å skape nye kontakter.  
Her er det nødvendig med flere engasjerte deltagere i arbeidet. Koronapandemien har også hindret god 
sponsorpleie 
 
4. VTG komiteen 
VTG 2020 ble en utfordring siden koronarestriksjoner hindret større grupper samtidig som søkningen var stor. 
150 personer gjennomgått VTG kurs i 2020. Det ser ut til at om lag 40-50% fortsetter medlemskapet i 2020. 
Jan Mikkelsen og Terje Stokland har vært klubbens ansvarlige ved siden av Pro som har hatt et instruksjons-
ansvar.   
 
 

 
5. Turnerings komitéen 

 

 

 

 

 

 

 
6. Rapport medlemmer, Golf Box og klubbens Facebook-side 
 
Medlemsregistrering ble i 2020 gjort av leder og Golfbutikken. Medlemsregister og videreformidling av 
kontingenter til NorKred gjøres av leder. Endringer i kontingentklasser i golf boks gjøres av leder og 
Golfbutikken i fellesskap.  
 
Årsrevisjon 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 er fortsatt mange muligheter gjennom Golfbox når det gjelder 
administrasjon som ikke er utnyttet fullt ut. 
 
Fra utsendelse av fakturaer, kontingent 2020 er det skjedd endringer når det gjelder antall medlemmer og 
endringer mellom kontingentklasser. Dette endrer seg kontinuerlig i takt med ønsker 
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Grenland og Omegn Golfklubb - Antall medlemmer pr. år

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INN Damer 86 56 34 46 30 21 22 41 17,5 %

INN Menn 234 165 100 122 81 62 92 193 82,5 %

Inn Totalt 320 221 134 168 111 83 114 234 100,0 %

UT Damer -2 -9 -16 -33 -21 -23 -27 27,6 %

UT Menn -7 -19 -60 -69 -60 -61 -71 72,4 %

Ut Totalt -9 -28 -76 -102 -81 -84 -98 100,0 %

Endring Damer 86 54 25 30 -3 0 -1 14 10,3 %

Endring Menn 234 158 81 62 12 2 31 122 89,7 %

Endring Totalt 320 212 106 92 9 2 30 136 100,0 %

Antall Damer 86 140 165 195 192 192 191 205 22,6 %

Antall menn 234 392 473 535 547 549 580 702 77,4 %

Antall Totalt 320 532 638 730 739 741 771 907 100,0 %

Årlig økning 66,3 % 19,9 % 14,4 % 1,2 % 0,3 % 4,0 % 17,6 %
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Marshalltjenesten. 
Rapport fra sesongen 2020.  

Disse har vært med:  
Øystein Jonsjord, Tone Groa, Hilde Øygarden, Anne Lise Elstad, Gro Olsen, Jøran F. Eriksen, Sølve Sundbakk, 
Olav Værstad, Ingar Holte, Einar Bough Jensen, Erik Helland, Stein Helland, Lasse Johannesen, Reidar 
Evensen, Jan H. Olsen.  

Marshalltjenester ved GOGK har vært gjennomført fra slutten på juni til slutten på september 2020. 
Undertegnede har hatt ansvaret for å videreføre ordningen med tanke på klubbens tilstedeværelse og kontroll 
på banen. 

Det er skrevet vaktlister basert på dem som var villige til å være med fra året før. Også i år er den generelle 
oppfatningen av tjenesten er meget positiv og ønsket velkommen av både gjestespillere og av egne medlemmer. 

Av rapportene som er levert ser er færre tilfeller av «gratisspill» en tidligere. Noen problemer også i år at 
golfbil ikke er tilgjengelig for Marshall. Det har også vært et problem med hva som er riktig pris å betale i 
forhold til medlemmer, greenfee avtaler klubber imellom, bedriftsgolf og avtaler som er inngått av klubben. 
Det ble satt i gang en prøveordning med at noen fikk tilgang til å se hvem som hadde vipset greenfee til klubben 
den aktuelle dagen. Dette fungerte greit men må nok diskuteres om hvorvidt alle kan få tilgang til tjenesten. 

Man kan definitivt konkludere med at tjenesten er viktig og nødvendig også på vår bane. Det gjenstår å takke 
de 15 personene som har vært aktivt med i tjenesten og vært med på denne dugnaden for klubben vår. Vi håper 
at de fleste er positive til å trå til i inneværende sesong også.    

For Marshalltjenesten Jan H. Olsen 

  
7. Rapport fra Lov/handikap og disiplinærkomité 2020 
 
Komiteen har bestått av Per Erbo Rougthvedt, Erik Helland, Bernt Christoffersen,  
Komiteens mandat er å holde orden på medlemmenes handikap og eventuelle disiplinære saker.   

Komiteen brukte dugnaden til å merke banen, og det så ut som om merkingen var blitt 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.  

Etter revisjon av handicap bestemmelsene i 2019 blir nå handicapet automatisk regulert etter hvor mange 
runder spillerne går. Dert er derfor blitt viktigere enn noen gang at spillerne fører scorekort på rundene og 
legger dette inn med markør, da vil handicapet til enhver tid vise spillerens rette handicap. 

Som dere vil se til våren har komiteen i løpet av vinteren fått laget nye hvite og røde staker, disse vil bli satt 
ut når våren endelig er her. De hvite er 1 meter høye og betyr at ballen er utenfor banen når hele ballen ligger 
på utsiden av en linje laget fra innersiden av stakene. Disse stakene er UFLYTTBARE 

De røde stakene er 60 cm høye og er flyttbare når de forstyrrer spillerens stance og sving og spillelinje, men 
vær så snill og sett de opp igjen, de er laget slik at de skal være lett å ta opp og sette tilbake. 
Vi håper også å få til blå og blå/hvite staker klart til baneåpning, Disse vil også være flyttbare, men spill fra 
blå/hvitt område vil være forbudt. 

Per Erbo Rougthvedt 
Komiteens leder 
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8.GOGK prosjektet Golf Grønn Glede hos oss og Golf Som Terapi.  
 

Golf Som Terapi (GSP) har som mål gi personer med psykiske lidelser og rusmisbrukere et tilbud som kan føre 
til en sunnere livsstil og bedre hverdag, noe vi har sett i de årene vi har hatt GSP i GOGK. Flere har fått en 
rusfri hverdag med en idrett som gir både sosialt liv og god helse. I GOGK omfatter tilbudet også ettervern til 
personer som har gjennomgått og fullført rus avvenning.  

Det var satt opp en turnering på Losby Golfklubb for alle klubbene som deltar i prosjektet, men på grunn av 
korona pandemien ble turnering avlyst. Vi manglet også ressurs personer av helsemessige årsaker, men vi klarte 
likevel å opprettholde tilbudt hos oss.  Vi deltok på klubbtreninger med pro og hadde god nytte av det. I løpet 
av sesongen fikk vi to nye ivrige og flinke golfspillere, som deltok på kurs og meldte seg inn i klubben.  

Golf Grønn Glede (GGG) er et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med Lyberg & Partnere, 
Mental Helse, Diabetesforbundet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, hvor formålet er å gi 
deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker. 
GGG setter fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf som er en idrett man kan starte med tidlig eller 
sent i livet, og nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen på like vilkår. Felles er opplevelsen av gleden 
ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. GGG har hatt trening en gang pr uke. 

Golf er en idrett for helse og velvære, men også en koronavennlig idrett, har GGG gruppen konkludert med. 
Avstand er endel av spillet og det at vi kun spiller på eget utstyr og med egne golfballer så har ikke pandemien 
satt helt stopper for idretten heldigvis. Mange gleder seg nå til ny sesong og til å få opp form og glede igjen. 

Vibeke Deilrind  
 
            -------------------------§§§§§§§------------------------- 

Sak 5. Regnskap med revisjonsberetning. 
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Undertegnet versjon av Årsregnskapet kan sees i hos Styrets leder i Klubbhuset 
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Styrets beretning 2020 
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 2020 vært opptatt av å holde banen vedlike. Sesongen 2020 kunne starte med en god 
økonomisk base grunnet en god 2019 sesong. Antall ansatte er holdt på et forsvarlig nivå.  Enkelte veier er 
oppgradert og belagt med fast dekke. Også trase for skiløyper vinterstid er belagt med fast dekke. Sesongen 
2020 var også værmessig gunstig og banen fremsto etter hvert meget velholdt og velstelt. Leiekontraktene med 
private grunneiere utgjør 25 000,- kroner. Leiekontrakt med Skien kommune er forlenget frem til 2022 med 
årskontrakt for 1 krone. Sum egenkapital og gjeld utgjør kr. 5 811 588 (5 157 116) hvorav gjeld utgjør kr. 
3 357 827 (3 630 546) 2019 i parentes’ Årets overskudd på kroner 927 192 (959 783) som tillegges 
egenkapitalen, har gitt klubben ytterligere handlingsrom.   
 

Ved inngangen til 2021 er det registrert 907 medlemmer i forskjellige klasser. Head-greenkeeper, Greenkeeper 
er ansatt fast på årsbasis. Klubben har i 2020 tatt inn en lærling i Landbrusksmekanikerfaget. I tillegg har det 
vært 4 sesongarbeidere i forskjellig stillingsstørrelse fra mars til oktober. Vask av klubbhus og brakker ble i 
sesongen gjort av innleid firma.  

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 7 menn og 1 kvinne 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. 

Klubben sa opp sin avtale med Golfbutikken og pro i 2020 for å reforhandle kontrakten. Ny avtale for 2021 er 
inngått. 

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

Styret bestått av 7 medlemmer. 2 kvinner og 5 menn. 

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

                                                Skien 31.desember 2020 / 10 mars 2021. 

 
Rolf Erling Andersen                                        Atle Aastad                                      Vegard Moen 
Styrets leder                                                Styrets nestleder                               Styremedlem 
 
  
 Maryanne Slette             Magnar Larsen                     Vibeke Deilrind                                  Tor Elseth 
Styremedlem                     Styremedlem                       Styremedlem                                    Styremedlem 
                                        
 

Undertegnet versjon av Årsberetningen kan sees i hos Styrets leder i Klubbhuset 
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Til årsmøtet i Grenland og Omegn Golfklubb. 
Kontrollutvalgets rapport for 2020. 

I henhold til NIFs lov § 2-12 skal kontrollutvalget påse at golfklubbens virksomhet drives i samsvar med egne og 
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, ha et særlig fokus på at golfklubben har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, og at klubbens midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte og gi en uttalelse til de saker 
som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, foreta regnskapsrevisjon og avgi en beretning til klubbens 
årsmøte. 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet 2019, styrets protokoller i 2020 samt andre dokumenter utvalget har 
funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra golfklubbens styre.  

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter.  

Inntekter er kontrollert mot innbetalinger i bank. Innbetalt medlemskontingent er i samsvar med medlemslistene. 

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. 

Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020.   

Balansen viser golfklubbens verdier, og balanseverdiene er kontrollert mot underliggende dokumentasjon. 
Beholdningen av materiell og utstyr er i henhold til oversikten fra styret. 

Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er av betydning for å bedømme idrettslagets stilling og resultat.   

Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 927 192,-. Overskuddet er i sin helhet lagt til egenkapitalen som ved 
årsavslutningen da viser kr. 2 453 762,-. 

Vi mener at dokumentasjonen for forvaltningen, regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens 
bestemmelser og anbefaler at styrets beretning og det foreliggende årsregnskap godkjennes som Grenland og 
Omegn Golfklubb’s årsregnskap for 2020. 

Skien, 19.04.2021 

Gunnar Ohren    Nina Fjellstad     Gro Olsen   

(Sign.)     (Sign.)     (Sign.) 

 
 
Undertegnet versjon av Kontorutvalgets Rapport kan sees i hos Styrets leder i Klubbhuset 

 
 
 
 
 
Styrets forslag: 
Regnskapet med styrets beretning fastsettes som Grenland og omegn Golfklubb sitt resultat for 2019.  
 

-------------------------§§§§§§§------------------------- 
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Sak 6. Innkomne forslag. 
Forslag 1. fra styret. 
 
Klubbens lover foreslåes endret til:  
LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF 
Vedtatt av Idrettsstyret 23.10.19 med overførte tillegg fra NGFs ting. 

 

Lov for Grenland og Omegn Golfklubb klubb (heretter Klubben) nr. 366 NGF 
Stiftet 30 oktober. 2013 Godkjent av Telemark Idrettskrets 27 november 2013. 

Sist endret 2. desember 2020. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1       Formål 

(1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2       Organisasjon 

(1)  Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

(2)  Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).  

(3)  Klubben er medlem av NIF gjennom Vestfold Klubben uavhengig av hva som måtte stå i Klubbens egen lov.  

§ 3       Medlemmer 

(1)       For at en person skal opptas i Klubben må vedkommende:   

1. Akseptere å overholde Klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Klubben og andre organisasjonsledd i NIF.  

 

(2) Styret i Klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres 
kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og 
begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det 
er mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket 
opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

(3)          Medlemskap i Klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

(4)  Medlemmet plikter å overholde Klubben og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

(5)          Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

Den som ikke senest 31. desember1 har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen 
kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 

(6)  Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem 
som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Klubben og skal strykes fra lagets 
medlemsliste.  

(7) a) Styret i Klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak 
treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 
Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært 
årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke 
etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 
1 Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist. 
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c) Ved fratakelse av medlemskap kan Klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av 
styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Klubbens vedtak trer 
ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

(8) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av 
Idrettsstyret. 

II. TILLITSVALGTE  

§ 4       Kjønnsfordeling 

(1) Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til 
årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig 
i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal 
det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett 
varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned 
etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i 
det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettsstyret kan pålegge Klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny 

oppnevning. 
 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant 
til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av 
Klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klubben.  

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Klubben: medlem av styret, valgkomité, 
kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre 
tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som 
kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.  

(4)       Forslagsrett: 

a)   Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Klubben.  

b)   Styret i Klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i Klubben.   

c)   Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde.  

(5) Møte- og talerett: 

a)   Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i Klubben. 

b)  Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  
a)  utfører lønnet arbeid for Klubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b)  mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra Klubben i løpet av et kalenderår.       
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(2) En arbeidstaker i Klubben har ikke stemmerett på Klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, 
utvalg/komité mv. i Klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter 
å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i Klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i 
overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i 
det organisasjonsledd representasjonen skjer.    

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at Klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til Klubbens 
styre. 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Klubben 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Klubben som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, 
er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder 
styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk 
særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Klubben. 
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, 
og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 
representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

§ 8        Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en 
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken,  

b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 
nær som søsken,  

c)   når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d)   når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen 
juridisk person som er part i saken.  

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 
vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 
fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. 
Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Klubben. 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten 
eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige 
interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.         

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller 
som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom 
det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 
avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i 
spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller 
kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge 
spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Klubben.  
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§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i Klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin 
tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer 
med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Klubbens medlemmer, med 
mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

§ 10  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med 
utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

(1)  Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. 
Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Klubben har daglig leder, skal også 
daglig leder undertegne. 

(2) Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig 
omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap 
og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har 
regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele 
Klubbens aktivitet.  
Dersom Klubben er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter 
også vises i regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og Klubbens art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i 
minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til Klubben, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle 
utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 

 
(3) Klubben skal ha underslagsforsikring. 
 

§ 12     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler 
avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

§ 13      Utlån og garanti 

Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende 
pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

§ 14     Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 
måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på 
årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning 
av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

(4)  Alle Klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan 
være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall 
styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til 
årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten 
som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede 
vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

§ 15      Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er).  
Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.  

§ 16      Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle Klubbens årsberetning. 

9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta Klubbens budsjett. 

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a)  Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og to varamedlemmer. 

b)  Kontrollutvalg med tre medlemmer.  
c)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

d)  Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e)  Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan. 
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Ledere og nestledere velges enkeltvis.  
Øvrige medlemmer velges samlet.  
Deretter velges varamedlemmene samlet.  
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

15. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap. 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall 
av de avgitte stemmer.  
Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, 
eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal 
velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas 
omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har 
oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er 
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i Klubben innkalles av Klubbens styre med minst 2 ukers frist etter: 

a) vedtak av Klubbens styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Klubbens stemmeberettigede medlemmer. 

 
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen  

eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  
 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, 
kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(4) Ekstraordinært årsmøte i Klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om 
innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles. 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Klubbens 
størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 20     Klubbens styre 

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer Klubben utad. Styret er Klubbens høyeste myndighet 
mellom årsmøtene.  

(2)       Styret skal blant annet: 

a)   Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)   Påse at Klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet 
på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at Klubben har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 
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c)   Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)   Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)   Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har 
valgt representanter. 
 

f)   Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  
 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. 

 

§ 21   Kontrollutvalg 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at Klubbens virksomhet drives i samsvar med Klubbens og overordnet organisasjonsledds 
regelverk og vedtak.  
 

b)  Ha et særlig fokus på at Klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  
 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som 
ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre 
Klubben har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved 
behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig 
for å utføre sine oppgaver.  

§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på 
kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.  
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende 
skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. 

§ 23 Grupper 

(1) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 
Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Klubbens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
      straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder 
NIFs regelverk. 

§ 25 Regler for spill, ordensregler m.v. 

1. For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens 
lokale regler og turneringsregler.  
Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler.  
Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets 
avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig. 

 

2. For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å 
utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund.  
Unntak er rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben. 
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§ 26     Lovendring 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for 
Klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Klubben etter å ha vært 
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  
Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, 
sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom Klubbens regelverk og NIFs regelverk, går 
NIFs regelverk foran.  
Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller 
lovnorm. 

§ 27     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må 
avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.  
Dersom Klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er Klubben oppløst uten påfølgende årsmøte.  
Klubben skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Klubbens årsmøte behandler forslag 
om oppløsning.  

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Klubben. Vedtak om sammenslutning eller 
utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26. 

3. Ved utmelding tilfaller Klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler.  
Ved oppløsning eller annet opphør av Klubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av idrettskretsen.  
Underretning om at Klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Klubben holder sitt 
ordinære årsmøte for behandling av saken.  

 

-------------------------§§§§§§§------------------------- 

 

 

 

Forslag 2 fra styret 

Klubben engasjerer revisorfirmaet BDO med revisor Stein Knutsen som utførende revisor. 

 

-------------------------§§§§§§§------------------------- 
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Sak 7. Fastsetting av kontingent. 
 
Årsmøte i 2020 fastsatte retningslinjer for kontingenten 2021. Kontingenten er ikke øket for 2021. Styret har 
vurdert og kommet fram til at kontingent for alle grupper holdes på samme nivå som i 2020. Opptrappingsplan 
for nye medlemmer etter VTG kurs videreføres. 
Følgende kategorier er fastsatt av styret: 
 
Medlemskategorier/ Årskontingent    
   
  Forslag priser 2021    GOGK 2021 

1 Voksen - Fritt spill  Gruppe A  kr       7 800  

2 Voksen - ektefelle/samboer - Fritt Spill Gruppe C  kr       6 800  

3 Medlem - Greenfee Full Pris Gruppe B  kr       5 100  

4 Medlem - Greenfee Halv pris Gruppe D  kr       1 200  
5 Barn 0-12 år i kalenderåret    kr          500  
6 Ungdom 13 til 18 år i kalenderåret    kr          900  
7 Ungdom 19 til 21 år i kalenderåret    kr       2 900  
8 Student og militær 22-30 år i kalenderåret    kr       3 800  
9 VTG kurs og fritt spill samme år    kr       3 000  

10 Sesong 1 etter VTG kurs- fritt spill    kr       2 500  
11 Sesong 2 etter VTG kurs- fritt spill    kr       3 500  
12 Sesong 3 etter VTG Kurs- fritt spill    kr       5 000  

NB!  Det er alder 1. januar som avgjør klasse     
 
Det kan inngås avtale om å dele opp kontingenten i rater med klubbens leder på post@grenlandgolf.no. 
  
Medlemmer som ikke ønsker å spille, kan tegne passivt medlemskap Kr. 350,-  
Dette 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 Norges Golfforbund. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 

1. Årsmøte i 2021 sluttet opp om styrets forslag til kontingenten for 2021. Årskontingenten for 2022 
kan skrives ut med økning tilnærmet i henhold til lønns og prisvekst dersom styret anser det 
nødvendig. Styret gis fullmakt til å fastsette greenfee. 

 
2. Styret får fullmakt til å fastsette eventuelle kampanjer for rekruttering og medlemsvekst.   

 

 

-------------------------§§§§§§§------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@grenlandgolf.no
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Sak 8. Forslag til budsjett for 2019. (likviditetsbudsjett) 
Budsjettforutsetninger: 

1. Medlemstall: Beregnet kontingent for 2021 er basert på medlemstallet  
pr 10. mars 2021 er tilnærmet 2,8 mill.   

2. Sponsorer: Budsjett 2021 settes til 0,4 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 2021/22.  
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 noe lavere enn sesongen 2020. 
8. Øvrige inntektsposter om lag som for 2020. 
9. Nye investeringer/behov i maskinparken er ikke fastsatt. 
10. Det er ikke avsatt midler til bygging/ utvidelse av verksted/ personalrom.  
11. Mindre investeringer på Driving range. 

 

 

Med henvisning til punkt 10. over  
Styret har igangsatt grunnarbeid for en oppstart bygging av toalett for spillere og ansatte samt utvidelse av 
verksted/lager og garderobe for de ansatte ved eksisterende lagerbygg ved Hull 8.   
Årsmøtet aksepterer at styret kan vedta videre fremdrift for oppføring og innredning av bygget, forutsatt at 
økonomien i klubben tillater dette. Kostnadene ved bygget vil påvirke klubbens resultat i 2021. 

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. 
                   -------------------------§§§§§§§------------------------- 

 Likviditetsbudsjett  Regnskap  Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

 Inntekter 2018 2019 2020 2020 2021

1 Medlemsinntekter 3 075 197kr       2 851 251kr        2 850 000kr      3 153 768kr       3 200 000kr      

2 Drivingr.-golfbil-kurs 267 637kr          523 888kr          450 000kr          551 016kr           550 000kr          

3 Green Fee 330 330kr          671 347kr          670 000kr          1 447 104kr        1 000 000kr       

4 Inntektsbringende tiltak 82 180kr             186 114kr            150 000kr          92 704kr            100 000kr          

5 Sponsorinntekter 349 650kr          442 885kr          400 000kr          358 542kr          400 000kr          

6 Tilskudd 140 823kr          101 573kr           100 000kr          597 000kr          100 000kr          

7 MVA kompensasjon 233 262kr          299 175kr          250 000kr          223 874kr          260 000kr          

 Sum Inntekter 4 481 097kr  4 999 180kr  4 870 000kr  6 424 262kr  5 610 000kr  

 Driftskostnader 2018 2019 2020 2020 2021

8 Varekostnader 87 226kr            127 228kr          100 000kr          136 043kr          150 000kr          

9 Personalkostnader 2 225 875kr      1 664 566kr       2 000 000kr      2 172 696kr       2 300 000kr      

10 Klubbdrift 676 439kr          681 004kr          680 000kr          882 066kr          700 000kr          

11 Drift bygninger 390 404kr          263 935kr          300 000kr          241 308kr          250 000kr          

12 Drift Golfbane 1 257 004kr       967 469kr          1 000 000kr       1 784 000kr       1 500 000kr       

13 Andre kostnader 64 949kr            56 878kr            60 000kr            67 596kr            70 000kr            

14 Sport 9 182kr               16 536kr             20 000kr            22 419kr             40 000kr            

15 Rentekostnader 125 101kr            140 579kr          140 000kr          121 034kr           80 000kr            

16 Avdrag Lån DNB 60 000kr            60 000kr            60 000kr            84 800kr            135 000kr          

 Sum utgifter+avdrag 4 896 180kr  3 978 195kr  4 360 000kr  5 511 962kr  5 225 000kr  

 Resultat inkl avdrag 415 083-kr          1 020 985kr       500 000kr          912 300kr          385 000kr          
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Sak 8. Forslag vedr. Organisasjonsplan. 
 
Organisasjonsplanen 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. 
 
Det skal arbeides med en strategiplan for banen som skal komme i tillegg til organisasjonsplanen. Strategien 
for banen må utvikles i samråd med medlemmene og ansatte. En organisasjonsplan er dynamisk og endres i takt 
med endrede forutsetninger. Klubbens økonomi på kort og lang sikt vil være avgjørende faktorer for de 
prioriteringer styret må følge opp.   
 

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 i mellom 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.   

 

 

 

http://www.grenlandgolf.no/
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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. 
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 imellom 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 Hc 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. 

  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. 



35 
 

 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. 

Kontrollutvalg- oppgaver-ansvar 
a. Påse at Klubbens virksomhet drives i samsvar med Klubbens og overordnet organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 
b. Ha et særlig fokus på at Klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 
c. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som 

ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
d. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre 

Klubben har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved 
behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e. Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 
nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

 
 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. 

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 
Headgreenkeeper.  

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. 
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Sesongarbeidere/ sommerhjelp. 
 

a) Sesongarbeidere er i det daglige underlagt Headgreenkeeper/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/greeneeper. 
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: 
 
Valget i 2020 og ekstraordinært årsmøte 2 desember ga følgende resultat: 
 
Leder:   Rolf Erling Andersen,    på valg i 2021 
N. leder:  Atle Aastad,     på valg i 2021 
styremedlem:  Tor Elseth,     på valg i 2022. 
Styremedlem:  Vibeke Deilrind,    på valg i 2022 
Styremedlem:  Maryanne K. Slette,    på valg i 2021 
Styremedlem:  Vegar Moen,     på valg i 2021 (har medelt at han ikke tar gjenvalg)   
Styremedlem:  Magnar Larsen,    på valg i 2022 
Varamedlem:   Anne Lise Elstad,    på valg i 2022 
Varamedlem:   Roger Kvam,     på valg i 2022 
 
Kontrollkomiteens leder:  Gunnar Charles Ohren,  valgt fram til årsmøte i 2022 
Revisor/kontrollkomite  Nina Fjellstad,   valgt fram til årsmøte i 2022 
Revisor/kontrollkomite:  Gro Olsen,    valgt fram til årsmøte i 2022 
 
Valgkomite:    Jan Halvdan Olsen leder,  

Atle A. Andersen,  
styret kan utpeke et nytt medlem av valgkomiteen,  

 
Øvrige komiteer, kan velges av årsmøte eller velges av styret i henhold til organisasjonsplanen. 
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Følgende har påtatt seg oppgaver: 
 
Leder Turneringskomite:  Tor Elseth. 
VTG ansvarlig:    Jan Mikkelsen og Terje Stokland 
Hus komité:    Erik Helland  
Lov og Hcp komite:   Per Erbo Rougthvedt 
 
Sak 10. Avslutning. 
 
Etter årsmøte legges det opp til et medlemsmøte for å drøfte medlemmenes tanker rundt videre utvikling 
av klubb og bane. 
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