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Saker til Behandling 
 
1.   Godkjenne de stemmeberettigede. 

2.   Godkjenne forretningsorden. 

a) Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning Årsmøtet ikke vedtar noe annet. 
b) Til å lede møte velges en dirigent. 
c) Protokollen føres av en som årsmøte velger.  
d) Det velges 2 representanter til å underskrive protokollen. 
e) Når ordet forlanges, skal dette skje ved henvendelse til dirigent.  
f) Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme punkt på dagsorden.  

Med unntak av saksfremleggelsen, begrenses taletiden til 4 min. første gang og 2 min. andre gang.  
g) Forslag som ikke har forbindelse med saker som er oppført på sakslisten, kan ikke behandles. 
h) Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall, dersom ikke vedtektene krever 2/3 flertall.  
i) I protokollen innføres kun forslagene, avstemningene, samt de fattede vedtak. 
j) Mobiltelefoner skal være avslått. 

3.   Velge dirigent(er). 

4.  Velge protokollfører(e). 

5. Velge Tellekorps 

6.    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

7.    Godkjenne innkallingen. 

8.      Godkjenne saklisten. 

9.      Behandle Klubbens årsberetning. 

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

11. Behandle forslag og saker.              

12.  Fastsette medlemskontingent, 
eller gi fullmakt til styre å fastsette medlemskontingent 

13.  Vedta Klubbens budsjett. 

14. Behandle Klubbens organisasjonsplan. 

15.   Foreta følgende valg: 

 a)    Styre med leder, nestleder, 5 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. 
 Ledere og nestledere velges enkeltvis.  
          Øvrige medlemmer velges samlet.  
          Deretter velges varamedlemmene samlet.  
          Der det velges flere varamedlemmer velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

16.   Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap 



> 

3 
 

Styrets beretning 2021 
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 2021 vært opptatt av å holde banen vedlike samt videreutvikle banen og bygningene. 
Sesongen 2021 kunne starte med en god økonomisk base grunnet en god 2020 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 2021 var også værmessig gunstig og banen fremsto etter hvert meget velholdt og velstelt.  

Vi har startet på et nytt bygg ved hull 8 som inneholder toalett for spillere samt garderobe, toalett, dusj, 
spiserom og kontor og for de ansatte. Bygget vil være ferdig til sesongstart 2022. 

Leieavtalen med Skien Kommune er forlenget fram i 40 år; til 31.12.2061. 
Golfklubben betaler ikke leie med mindre Bystyret skulle vedta leie for slike anlegg. 
Leie av grunn fra private utgjorde i 2021 kr 25.580.  
 
Overskudd i 2021 på kr 624 325 (kr. 927 192) som tillegges egenkapitalen, har gitt klubben ytterligere 
handlingsrom for å utvikle og forbedre banen. 

Sum egenkapital og gjeld utgjør kr. 6 163 898 (kr. 5.811.588) (2020 i parentes,) 
hvorav gjeld utgjør kr. 3 085 811 (kr 3 357 827)  
Klubbens bokførte Egenkapital var 31 12 2021 kr 3.078.086 tilnærmet 50% 

Ved inngangen til 2022 er det registrert 1 076 (916) medlemmer i forskjellige klasser.  
 
Head-Greenkeeper, Greenkeeper og en lærling i Landbrusksmekanikerfaget er ansatt fast på årsbasis. 
I tillegg har det vært ansatt 6 sesongarbeidere i forskjellig stillingsstørrelse fra mars til oktober.  
De ansatte har vært 8 menn og 1 kvinne deler av året.  
 
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  
 
Klubben hadde i 2021 ingen ansatte i administrasjonen.  
Fra 1 april 2022 er det ansatt en Klubbsekretær som skal være medlemmers kontaktperson i klubben. 

Administrasjon (ledelse – økonomi- 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 har i 2021 hatt en avtale med Golfbutikken og pro. Det er inngått enn ny avtale for 2022. 

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

Det har i 2021 vært avholdt 9 styremøter og det er blitt behandlet 75 saker. 
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Styrets sammensetning fram til 7. august 2021 
 
 Leder: Rolf Erling Andersen 
 
 Nestleder: Atle Aastad 
 
 Styremedlemmer: Maryanne K. Slette 
  Magnar S. Larsen 
  Tor Elseth 
  Vibeke Deilrind 
  Roger Kvam 
 
 Varamedlemmer: Anne Lise Elstad 
  Mona Slette. 
 
Styrets leder Rolf Erling Andersen døde brått 7. august.  Han hadde da vært klubbens styreleder og 
daglig leder fra stiftelsen i 30. oktober 2013. I alle disse årene la Rolf Erling ned et enormt arbeid for 
klubben og bidro sterkt til veksten av medlemmer og til at banen ble en av Norges fineste golfbaner.  
Rolf Erling Andersen er dypt savnet av klubbens medlemmer og styret. 

Styrets sammensetning fra 7. august 2021 
 
 Leder: Atle Aastad 
 
 Nestleder: Maryanne K. Slette 
 
 Styremedlemmer: Magnar S. Larsen 
  Tor Elseth 
  Vibeke Deilrind 
  Roger Kvam 
  Anne Lise Elstad 
 
 Varamedlemmer: Mona Slette 
  Håvard Wikjord Dreiås 

Styret består nå av 7 medlemmer. 3 kvinner og 4 menn. 

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

 Skien 17. mars 2022. 
 

 Maryanne K Slette Atle Aastad Roger Kvam 
 Nestleder Leder Styremedlem 
 
 
 Vibeke Deilrind Anne lise Elstad Magnar Sten Larsen Tor Elseth 
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem  

  

Styrets Årsberetning er signert elektronisk i Penneo 
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Noter 2021 2020
Inntekter
Medlemsinntekter 2 og 12 4 127 921kr           3 153 768kr           
Drivingrange, Golfbilleie og Kurs 12 851 077kr              551 016kr              
Greenfee 12 1 744 881kr           1 447 104kr           
Inntektsbringende tiltak 123 087kr              92 704kr                
Sponsor inntekter 401 080kr              358 542kr              
Tilskudd fra andre 3 677 772kr              597 253kr              
MVA Kompensasjon 449 414kr              223 874kr              
Sum inntekter 8 375 232kr        6 424 262kr        

Driftskostnader
Varekostnad 51 702kr                136 043kr              
Personalkostnader 4 2 556 696kr           2 172 696kr           
Klubbdrift 701 910kr              832 066kr              
Drift Byggninger 465 187kr              241 308kr              
Drift Golfbane 6 2 379 068kr           1 784 465kr           
Andre kostnader 12 1 364 825kr           67 596kr                
Sport 32 981kr                22 419kr                
Avskrivninger 7 120 000kr              120 000kr              
Sum driftskostnader 7 672 370kr        5 376 594kr        

Driftsresultat 702 862kr          1 047 667kr        

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 558kr                    
Rentekostnader 78 537kr                121 034kr              
Finansresultat 78 537kr            120 476kr          

Årsresultat som tillegges egenkapitalen 10 624 325kr          927 192kr          

Noter 31.12.2021 31.12.2020
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Golfbane Jønnevall 7 1kr                        1kr                        
Klubbhus og andre lokaler 7 3 453 630kr           3 000 000kr           
Maskiner og utstyr 7 1 246 205kr           784 955kr              
Sum anleggsmidler 4 699 836kr        3 784 956kr        

OMLØPSMIDLER
Andre fordringer 8 60 793kr                29 125kr                
Kasse og bankinnskudd 9 1 403 269kr           1 997 507kr           
Sum omløpsmidler 1 464 062kr        2 026 632kr        
EIENDELER I ALT 6 163 898kr        5 811 588kr        

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital og resultat
Egenkapital i fjor 10 2 453 762kr           1 526 570kr           
Årets resultat 10 624 325kr              927 192kr              
Egenkapital dette år 3 078 086kr        2 453 762kr        

Langsiktig gjeld
Pantegjeld - DNB 11 2 510 800kr           2 645 200kr           
Sum langsiktig gjeld 2 510 800kr        2 645 200kr        

Kortsiktig gjeld
Leverandører 125 567kr              137 003kr              
Skattetrekk, off.avg. feriepenger 134 695kr              125 580kr              
Annen kortsiktig gjeld 314 749kr              450 043kr              
Sum kortsiktig gjeld 575 011kr          712 627kr          
GJELD I ALT 3 085 811kr        3 357 827kr        
GJELD OG EGENKAPITAL I ALT 6 163 898kr        5 811 588kr        

       Maryanne K. Slette        Atle Aastad Roger Kvam
           Nestleder                      Leder                 Styremedlem

       Vibeke Deilrind          Anne Lise Elstad                             Magnar Steen Larsen      Tor Elseth
                   Styremedlem                                    Styremedlem        Styremedlem                                         Styremedlem

Regnskapet er signert elektronsisk

GRENLAND og Omegn GOLFKLUBB

BALANSE

   Skien, 31.12.2021 /  17.03 2022

Årsregnskap 2021
Org.nr 812 928 602 MVA
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Åresregnskapet 2021 omfatter tiden 01.01. - 31.12.2021
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner i Norge. 

Hovedregel for vurdering og klassif isering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. 
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, 
er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Inntekter 
Medlemsinntekter 
Medlemskontingenter regnskapsføres i det år medlemskontingenten gjelder for.  

Sponsorinntekter 
Sponsorinntekten regnskapsføres når den er opptjent, dvs. når krav på vederlag oppstår. 
Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 

Tilskudd 
Klubben har i 2021 mottatt kr 449.414 i MVA kompensasjon.  Det vises for øvrig til Note 3.

Vi har også mottatt kr 180.000 fra Sparebanksiftelsen Telemark og kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen DNB
til nybygget ved hull 8.  Disse midlene har redusert bokført "kostpris" på bygget med kr 230.000.

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.
Momskompensasjon er nå ført som reduksjon av kostnader.

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. 

Årsregnskap 2021
GRENLAND og Omegn GOLFKLUBB

NOTER TIL REGNSKAPET
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Note 2 Medlemmer
2021 2020

Medlemskontingent 4 127 921       3 153 768       

Antall medlemmer ved sesongens begynnelse 916 779
Innmeldte siste sesong 323 234
Utmeldte og strøkne  siste sesong -163 -97
Antall medlemmer ved sesongens slutt 1 076 916

Note 3 Tilskudd fra andre

2021 2020
Skien Kommune  - for Løypetraseer mm 206 557kr        400 000kr        
Norsk Tipping - Grassrotsandel 123 781kr        106 525kr        
Norges Idrettsforbund 114 209kr        21 852kr          
NGF - Golf Grønn Glede 10 000kr          
Casino Bingo 81 226kr          51 228kr          
Sparebankenstiftelsen Telemark 9 226kr            
Skien Kommune - Sommerskole 142 000kr        8 422kr            
Sum tilskudd 677 773kr     597 253kr     

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

Lønnskostnad 2021 2020
Lønn og opptjente feriepenger - refusjoner 2 178 233kr     1 830 682kr     
Pensjonskostnader 57 572kr          80 453kr          
Folketrygdavgift 320 891kr        261 561kr        
Sum 2 556 696kr  2 172 696kr  

Antall ansatte 2021 2020
Antall fast ansatte 3                     2                     
Antall deltidsansatte 1                     1                     
Sum ansatte 4                 3                 

Sesongarbeidere 6                     7                     

Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskost. Pensjonskost.
Daglig leder -             -                  -                  
Styret -             -                  -                  

Alle administrative oppgaver utføres av klubbens medlemmer på dugnad.
Det er ikke utbetalt lønn eller annen godgjørelse for dette.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ansatte eller styret.

Revisor
Fra 2021 er BDO as klubbens revisor
Det er ikke utbetalt lønn eller annen godgjørelse for dette i 2021.

Note 5 Leasede maskiner

2021 2020
Kaffemaskin Vendig  (Fra september 2017) DNB Finans 19 962kr      26 629kr          
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Note 6 Leieavtaler for grunn
Klubben har forlenget leieavtalen med Skien kommune fram til 31. desember 2061
Det betales ikke leie med mindre Bystyret skulle vedta leie for slike anlegg.
Videre har Klubben leieavtaler med 2 private grunneiere for deler av hull 5 samt 11 og 12.
Leien for disse områdene indeksrekuleres årlig og var i 2021 Kr 25.580

Note 7 Varige driftsmidler

Maskiner
Bygninger      

og Golfbane Til Sammen

Bokført verdi 01.01.2021 784 955kr        3 000 001kr            3 784 956kr            

Anskaffelser 2021 581 250kr        453 630kr               1 034 880kr            

Avgang 2021 -kr                           -kr                           

Anskaffelseskost 31.12.2021 1 366 205kr     3 453 631kr            4 819 836kr            

Avskrivninger 2021 120 000kr        120 000kr               

Bokført verdi 31.12.2021 1 246 205kr     3 453 631kr            -kr    4 699 836kr      

Note 8 Andre fordringer

2021 2020
Kundefordringer 3 000kr            25 000kr          
Andre kortsiktige fordringer 53 750kr          -
Håndpenger - Greenkepere 4 043kr            4 125kr            
Sum andre fordringer 60 793kr      29 125kr          

Note 9 Kasse og bankinnskudd

Bankinnskudd omfatter bundne skattetrekksmidler med… -kr                    -kr                    
Skatte trekk for 6. te rmin 2021 ble  innbetalt 30 12 2021

Note 10 Egenkapital

2021 2020
Egenkapital 01.01 2 453 762kr     1 526 570kr     
Årets resultat 624 325kr        927 192kr        
Egenkapital 31.12 3 078 086kr  2 453 762kr     

Note 11 Langsiktig gjeld og sikkerhetsstillelser

2021 2020

DNB - Lån 2 510 800kr     2 645 000kr     

Lånet til DNB er sikret med pant i Klubbhuset

Note 12 Endring av regnskapsprinsipper

Grenland og Omegn Golfklubb har i alle år hatt et nært samarbeid med Golfbutikken as.
Tidligere år har Golfbutikken as hatt alle inntekter vedrørende VTG Kurs, Golfbilutleie etc.
Deretter har Golfbutikken as trukket ut sin provisjon etc. og overført resten til Golfklubben

Fra og med 2021 er disse inntektene  innbetalt til og inntektsført i Golfklubben.
Deretter har Golfklubben overført avtalt provisjon etc til Golfbutikken as
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Styrets økonomiske beretning. 
Som tidligere år ønsker ikke Styret å sette i gang arbeider på bane og bygg uten at 
vi er sikre på at klubben har økonomi til å gjennomføre tiltakene.  Styret er også 
opptatt og ha en økonomisk buffer til å dekke eventuelle uforutsette hendelser.  
Styret er godt fornøyd med regnskapsresultatet i 2021.  

Bruk egeninnsats i form av arbeid og kontanter samt bidrag fra blant annet 
Sparebankstiftelsen Telemark med kr 180.000 og Sparebankstiftelsen DNB med  
kr 50.000, har satt oss i stand til å sette opp et nytt bygg ved hull 8 som 
inneholder toalett for spillere samt garderobe, toalett, dusj, spiserom og kontor og 
for de ansatte.  Videre har vi fornyet deler av maskinparken – som har og vil bidra 
til bedre vedlikehold og utvikling av banen. 

Vi har holdt Medlemskontingenten på samme nivå gjennom flere år, og det legges i 
utgangspunktet heller ikke opp til noen prisøkning neste år - med mindre den 
generelle prisøkningen gjør dette nødvendig.  
Vi ser nå økende priser på bl.a. drivstoff til maskinene, strøm og ikke minst gjødsel, 
og dersom dette prisnivået holder seg over tid kan det bli nødvendig å øke 
medlemsavgiftene fra 2023. 

Det kan bli aktuelt å øke greenfee prisene allerede i 2022, og spesielt dersom 
banen blir så bra som vi håper og presset på banen blir stort. Vi vil da vurdere å 
innføre en differensiert greenfee avhengig av når på dagen og uka presset er 
størst. 

Det vurderes å selge 10 greenfee billetter til en rabattert pris  
(som f.eks. Kjøp10 betalt for 8) 

Det viser ellers til Årsregnskapet for 2021 med noter. 
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Kontrollutvalgets beretning for 2021 
 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Grenland og Omegn Golfklubb sin beretning. 
 
 
Mandat. 
 
Kontrollutvalget er valgt av årsmøtet. 
 
Kontrollutvalget skal påse at golfklubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak, ha et særlig fokus på at klubben 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 avgi en uttalelse 
til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  
 
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter og avgi en beretning til årsmøtet. 
 

Vi har utført følgende handlinger: 

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

Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.   

Vi har gjennomgått revisor BDOs engasjementsbrev for revisjon av GOGK, hatt møte med revisor og 
gjennomgått revisors beretning for regnskapsåret. Utvalget har ingen bemerkninger.   
 
For regnskapsrevisjonen vises til revisors beretning. 
 
Vi har gjennomgått de forslag som er kommet inn og som skal behandles på årsmøtet. Kontrollutvalget 
har ingen bemerkninger. 
 
Regnskapet viser et årsresultat på kr. 624.325,-. Hele overskuddet er lagt til egenkapitalen som per 
30.12.2021 var på kr. 3.078.086,-. 
 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 
som framgår av denne beretningen. 
 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2021 godkjennes av 
årsmøtet. 
 
 

Porsgrunn 18. mars 2022 
 

Gunnar Ohren   Gro Olsen   Nina Fjellstad 
(Sign.)     (Sign.)    (Sign.) 
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Grenland og Omegn Golfklubb - Driftsbudsjett 2022

Budsjett Regnskap Regnskap

2022 2021 2020

Inntekter
Medlemsinntekter 4 000 000kr        4 127 921kr   3 153 768kr   

Drivingrange, Golfbilleie og Kurs 800 000kr           851 077kr      551 016kr      

Greenfee 1 750 000kr        1 744 881kr   1 447 104kr   

Inntektsbringende tiltak 100 000kr           123 087kr      92 704kr        

Sponsor inntekter 400 000kr           401 080kr      358 542kr      

Tilskudd fra andre 500 000kr           677 772kr      597 253kr      

MVA Kompensasjon 500 000kr           449 414kr      223 874kr      

Sum inntekter 8 050 000kr    8 375 232kr   6 424 262kr   

Drif tskostnader
Varekostnad 50 000kr             51 702kr        136 043kr      

Personalkostnader 3 000 000kr        2 556 696kr   2 172 696kr   

"Skattefri" Godtgjørelse 200 000kr           
Klubbdrift 700 000kr           701 910kr      832 066kr      

Drift Byggninger 200 000kr           465 187kr      241 308kr      

Drift Golfbane 2 000 000kr        2 379 068kr   1 784 465kr   

Andre kostnader 1 200 000kr        1 364 825kr   67 596kr        

Sport 50 000kr             32 981kr        22 419kr        

Avskrivninger 120 000kr           120 000kr      120 000kr      

Sum driftskostnader 7 520 000kr    7 672 370kr   5 376 594kr   

Drif tsresultat 530 000kr       702 862kr      1 047 667kr   

Finansinntekter og f inanskostnader
Renteinntekter 558kr             

Rentekostnader 60 000kr             78 537kr        121 034kr      

Finansresultat 60 000kr         78 537kr        120 476kr      

Årsresultat som tillegges egenkapitalen 470 000kr       624 325kr      927 192kr      

Budsjettet er er "Rammebudsjett" der styret har fullmakt til å omdisponere på kostnadsiden.
samt øke utgiftene til drift og utvikling av gofbanen, forutsatt at inntektene gir rom for dette.
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Grenland og Omegn Golfklubb - Medlemsutvikling 
            
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 

Kvinner INN 86 56 34 46 31 21 22 41 77 414 
Menn Inn 236 165 100 122 80 62 92 193 246 1296 
Sum INN 322 221 134 168 111 83 114 234 323 1710 

Kvinner UT   -2 -9 -16 -30 -24 -22 -27 -42 -172 
Menn UT   -7 -19 -60 -68 -57 -60 -70 -121 -462 
Sum UT    -9 -28 -76 -98 -81 -82 -97 -163 -634 

                      
Årets Endring                     
Kvinner 86 54 25 30 1 -3 0 14 35 242 
Menn 236 158 81 62 12 5 32 123 125 834 
Totalt 322 212 106 92 13 2 32 137 160 1076 
                      
Medlemmer ved årets slutt                     
Kvinner 86 140 165 195 196 193 193 207 242 22,5 % 

Menn 236 394 475 537 549 554 586 709 834 77,5 % 

Totalt 322 534 640 732 745 747 779 916 1076 100,0 % 

Økning i %   65,8 % 19,9 % 14,4 % 1,8 % 0,3 % 4,3 % 17,6 % 17,5 %   
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Stadfestelse av Valg av revisor 

På årsmøtet 9.6.2021 ble BDO AS valgt som forenings revisor.   
Pga. formaliteter fra Brønnøysundregistrene bekreftes valget av BDO AS som  
Grenland og Omegn Golfklubbs revisor på nytt i årsmøtet 28.3.2022 

 

---------------------------0-------------------------- 

Aktivitet 
Banekomiteens årsrapport for 2021  
Banen ble åpnet 30 mars og stengte 5 november. 
Overvintringen var bra, og vi kunne åpne med greener uten skader.  
Det ble gjennom sesongen anlagt nye veier på hull 8-9-11-12-17 som er tiltenkt hvor skiløyper  
skal legges på vinteren for å unngå isbrann. 
Det ble gjort en god del rydding i skog og da vil jeg spesielt nevne hull 1 og rundt green 11. 
Vanningsanlegget ble oppgradert i pumpehuset med installasjon av frekvensstyring for å gi 
mindre  
slitasje på vanningspumpene å et bedre arbeidstrykk under vanningen. 
Drivingrangen ble bygget ut og det vil nå bli plass til flere utsalgssteder.  
Det ble sådd og ferdigstilt reservegreen. Det ble også anlagt spredere til denne greenen samt til  
trenings greenen som ligger i tilknytning til treningsbunkeren.  
 
Det som gjenstår, er å bytte ut masser og drenere noe mere i områdene rundt greenene da 
jordmassene der ikke vil tåle maskiner og bruk i perioder med mye nedbør.  
Teeboxene på hull 15-3-4 ble oppgradert, det ble fylt på nye masser og lagt på nytt gress. 
 
Vi fikk på høsten en større lekkasje på vannrøret som fører overvann fra hull 9-18 til dammen på  
hulle 1. Dette røret måtte graves opp å det ble lagt nye rør. Det er noe oppryddingsarbeid som  
gjenstår som vil bli påbegynt så fort forholdene tillater det.  
 
Det ble kjøpt en brukt 6,5 tonns gravemaskin samt en brukt traktor tilhenger til maskinparken. 
Nytt personal bygg samt toalett til spillere ble bygget ved verksted skal stå ferdig mars 22.  
 
Videre planer som vil bli prioritert i 2022:  
Sette opp nye nett for sikkerhet på hull 1-7 og andre hull vil bli vurdert. 
Det er planlagt å bygge en ny garasje for golfbiler.  
Det er planlagt å utvide parkeringsplasser på den øvre parkeringsplassen til høyre for tee 1. 
Det planlegges å oppgradere korthullsbanen med nye greener og vanningsanlegg nye bunkere  
Dette vil bli utført av våre ansatte.  
 
Det jobbes også videre med å utbedre teeboxene våre. 
 
Banekomiteen jobber også kontinuerlig med å utvikle bane og treningsområder for å tilpasse 
medlemmenes spill og treningsaktiviteter 
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Turneringskomiteens Rapport  

Planleggingen startet med en evaluering av sesongen i desember 2020 og det var planleggingsmøter 
hver måned frem til sesongstart.  

Sesongen ble noe amputert på grunn av koronasituasjonen, blant annet så ble planlagte turneringer som 
Påskegolfen, Dugnadsturnering, Norsk SeniorGolf og Sponsorturnering avlyst, alle disse skulle vært spilt 
før utgangen av mai. Vi hadde også planlagt å få startet Telemarksmesterskapet igjen, i samarbeid med de 
andre klubbene i Telemark – dette krever god planlegging og vi valgte å avlyse på grunn av 
koronasituasjonen.  

Likevel fikk vi gjennomført flere nye turneringer i år – Klubbmesterskap i MatchPlay, Golden Child 
Veldedighetsturnering, International Pairs og Greenkeepers Revenge.  

Vi gjennomførte Narvesen Tour (Regional juniorturnering) siste lørdagen i juni dette året også. Det har 
blitt en viktig tradisjon for oss og vi vil takke alle dere som bidro til at denne ble vellykket. I år samlet vi 
hele 67 juniorer fra hele SørØst i klasser fra 6 til 19 år.  

Ola Axelsson Grenland Challenge ble tradisjonen tro gjennomført tidlig i August og Golfbutikken hadde 
som tidligere ansvaret for gjennomføring av sesongens Herre- og damegolf inklusive finalene i slutten av 
september.  

Klubbmesterskapet ble gjennomført som planlagt, med 94 deltakere fordelt i 5 klasser. Vi gratulerer årets 
klubbmestere som ble Turid Kleveland Evensen og Willem Dirk Udo. 50+ klassen ble vunnet av John 
Klevstad og 65+ av Oddvar Kaland.   

Vi gratulerer også Maryanne Slette og Atle A. Andersen som klubbmestere i Pitch & putt, samt Krister 
Bakken som klubbmester i MatchPlay.  

Vi fikk en forespørsel om å arrangere NM i bedriftsgolf, da en annen klubb trakk seg. Dette sa vi ja til og 
denne ble spilt i september, arrangementet ble vellykket og vi fikk enormt mye skryt for banen vår som 
var helt fantastisk. Vi håper ryktet spres og at vi får mange gjestespillere også i 2022.  

Takk til Tove Mikkelsen, Roger Kvam, Anne-Lise Elstad, Bjarne Reidar Olsen, Erik Helland og flere som har 
bidratt til å få gjennomført turneringer dette året. Spesielt takk til Roger som har kommet inn i komiteen 
med et stort engasjement, samt Bjarne Reidar som har planlagt og gjennomført hele 11 Seniorgolf 
runder.  

Sesongen ble som vanlig avsluttet med 3 køllers i starten av oktober med hele 40 deltakere.  

Takk til alle dere som deltok i turneringer og takk for at dere fulgte alle påbudte og anbefalte 
smittevernstiltak relatert til koronasituasjonen.  

Vi ønsker oss flere deltakere på turneringer. Husk at de fleste turneringer passer for alle handicap og vi 
oppfordrer flere til å bli med på turneringer.  

I 2022 har vi gjort avtale med golfforbundet om å arrangere Srixon Tour som er øverste turnerings-serie 
for juniorer i Norge (Junior Elite) – det er bare å glede seg til turnerings-sesongen starter.  

  

Tor Elseth, styremedlem og komiteleder.  
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Sportskometens Rapport for 2021 

Trening og aktivitetstilbud  

Det har blitt gjennomført ukentlige treninger for medlemmer i samarbeid med Golfbutikken gjennom hele 
sesongen 2021 

• VTG 
• Juniorer 4-19 år 
• Medlemstrening 
•  Elite   
•  Golfskole 
•  Familiedager osv 

Vi har mange frivillige, trenere og familiemedlemmer som bidrar svært godt i alle ledd med både 
veiledning og oppfølging 

 

Vi gjennomførte Kvalifisering til Lag NM for Damer og Herrer og NM spill på Sandefjord GK 

 Damer: 3 plass 
• Tove Mikkelsen 
• Turid Kleveland Evensen 
• Marte Vevstad Eidsvold 

 
Herrer: 9 plass 

• Mats Flatland 
• Roger Kvam 
• Torbjørn Glenna 
• Willem Dirk Udo 
• Sondre Drågen 

 

Aktivitetstilbud for våre medlemmer jobbes det kontinuerlig med for å utvikle og forbedre, nye aktiviteter 
vil bli presentert for sesongen 2022 

 

---------------------------0-------------------------- 

 

Sponsorkomiteens Rapport  

Komiteen startet med sitt arbeid allerede i desember 2020. Målet har vært å få fornyet alle avtaler vi har, 
samt jobbe med potensielle nye sponsorer. Stor takk til Magnar Larsen, Espen Andreassen og Jan-Halvdan 
Olsen for god hjelp med å få fornyet avtaler.  

Komiteen har hatt 3 møter gjennom vinteren for å sikre at det har vært kontinuitet i arbeidet.  

Takk til sponsorer som har fornyet tilliten og avtaler med oss, og takk til andre medlemmer som har 
bidratt med tips til nye sponsorer.  

Tor Elseth, styremedlem og komiteleder.  
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Rapport fra Lov/handikap og disiplinærkomité i 2021 

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 
Komiteformann 

 

Rapport fra Marshall Tjenesten sesongen 2021.  

Marshaller i 2021:  
Tone Groa, Anne Lise Elstad, Jøran F. Eriksen, Olav Værstad, Ingar Holte, Einar Bough Jensen, Erik Helland, 
Stein Helland, Lasse Johannesen, Reidar Evensen, Gunnar Sten Larsen, Jan H. Olsen.  

Marshalltjenester ved GOGK har vært gjennomført fra august til starten av oktober 2021. Undertegnede 
har hatt ansvaret for å videreføre ordningen fra 2020 med tanke på klubbens tilstedeværelse og kontroll 
på banen. 

Det er skrevet vaktlister basert på dem som var villige til å bidra. Også i år er den generelle oppfatningen 
at tjenesten er meget positiv og ønsket velkommen av både gjestespillere og  egne medlemmer. Mange 
nye spillere uten erfaring gjør tjenesten viktigere. Ikke minst med tanke på etikette, sikkerhet og 
spillehastighet.     

Det rapporteres om færre tilfeller av «gratisspill» enn tidligere. Utfordringer også i år med tilgjengelig 
golfbil for Marshall. Det etterlyses en bedre oversikt over riktig pris å betale i forhold til medlemmer, 
greenfee avtaler klubber imellom, bedriftsgolf og avtaler som er inngått av klubben.  

Marshall tjenesten blir viktigere og mer nødvendig fremover. Spillere må følges opp for å hindre misnøye 
og sakte spill. Vi takker de 12 personene som har vært aktivt med på denne dugnaden i 2021 . Vi håper 
at de fleste er positive til å trå til også i kommende sesong..        

for Marshalltjenesten,  
Jan Halfdan Olsen 
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INNKOMMENDE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 

Forslag fra Styret til Årsmøte i Grenland og Omegn Golfklubb 
28.03.2022 

Godtgjøring til tillitsvalgte, trenere mm. 

Styret, trenere, medlemmer av komiteer etc. har ikke fått noen form for 
godtgjørelse for det arbeidet de utfører for klubben.  De har heller ikke 
hatt noen for redusert medlemsavgift eller andre fordeler. 

Idrettsforbundet og Skatteetaten har åpnet for at det kan utbetales opp 
til kr 10.000 skattefritt til tillitsvalgte, trenere etc. 

Styret foreslår overfor Årsmøtet at Grenland og Omegn Golfklubb kan 
utbetale godtgjørelse innenfor det regelverket som gjelder. 

Aktuelle mottakere er Styret med varamedlemmer, Kontrollutvalget, 
Komitemedlemmer, trenere for VTG og andre grupper, samt andre som 
utfører arbeid for klubben utover «ren dugnad» 

Utbetalinger til de enkelte fastsettes av Styret. 

Maksbeløpet på kr 10.000 kan økes dersom Idrettsforbundet og 
Skatteetaten vedtar dette. 

I budsjettet for 2022 settes det av kr 200.000 til slike Godtgjørelser. 

Styret i Grenland og Omegn Golfklubb. 

 

 

---------------------------0-------------------------- 
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Hannah Borvik Hansen (366-1826) har sendt inn følgende 7 saker til Årsmøtet 

Sak 1 - Navn bytte tilbake til Grenland Golfklubb 
Jeg mener at vi nå kan søke idrettskretsen om å ta tilbake navnet «Grenland Golfklubb» Da det er 
dette navnet som brukes når det snakkes om klubben. Veldig få bruker Omegn når de snakker om 
klubben, selv egne medlemmer bruker kun Grenland. Det ser også finere ut på logoen.  
 

Sak 2 - Utsalgssted 55 
Utsalgsted 55 burde settes ut denne sesongen. Dette mener jeg er en god ide fordi det er et godt 
alternativ for de som ønsker å gå noe lenger en 50 og for de som ønsker å gå fra kortere enn 57. 
Etter som at antall medlemmer økte i fjord kan dette også være et godt alternativ for noen av 
disse spillerne. Det at vi har 55 kan gjøre at flere spillere klarer hullets par. Det kan brukes en 
løsning hvor de fleste tee stedene benyttes av de som er der i dag, men at lengden blir 55 
 

Sak 3 - Oppussing av korthullsbanen 
Korthullsbanen har et stort behov for oppussing, flere bruker denne til trening.  En oppusset 
korthullsbane vil flere ta i bruk.  Med tanke på tidspress vil en oppgradert korthullsbane frigjøre tid 
på hovedbanen. Det største problemet er at det ikke er skikkelig greener som det går an å putte på. 
Det er også mye busker og vekster rundt som gjør at mange som bruker korthullsbanen mister flere 
baller ved bruk av den. Dette fører til at folk ikke gidder å bruke den, eller at de tar med seg 
rangeballer og det blir færre baller på rangen.  
 

Sak 4 - Oppussing av chippeområdet 
En større og ordentlig green på chippeområdet, vil gjøre at det er lettere og ha mere spillelik og 
realistisk trening på dette området. En oppussing av denne kan engasjere flere medlemmer til 
egentrening. Tilstanden på chippeområdet i dag gir lite realistisk trening, da det er ujevnt og ikke gir 
riktig rull. Hull og hullkopper oppleves som ganske slitte. Ved en oppussing vil det skape mere 
glede, oftere bruk og realistisk trening. Dette vil være bra alle golfere på alle nivåer. 
 

Sak 5 - Ballkort 
Ballkort mener jeg er en fin løsning på rangen. Da slipper de fleste å styre med å heletiden huske 
bankkort og polletter. Flere klubber bruker ballkort, og polletter. Noen klubber løser det ved at du 
kan få kjøpt selve ballkortet i shopen for en vis sum, deretter kan du få fylt på med antall klipp. 
Dette er også en løsning som kan gjøre det enklere med range baller når det er trening, da brukes 
kun kortet og det slippes å styre med polletter. Ballkort vil gjør bruk av rangen litt lettere.  
 

Sak 6 - NXT LVL 
En annen ide når det kommer til rangen er at det blir på nytt målt opp etter NGF sitt NXT LVL.  NXT 
LVL er en ferdighets trapp med seks forskjellige nivåer som skal ses som en fortsettelse fra VTG. For 
hvert nivå finnes det treningskort med øvelser/oppgaver for treningsfeltet (rangen). NXT LVL krever 
at rangen merkes opp etter konseptet. NXT LVL er en fin måte å få flere medlemmer motivert til 
egentrening. Dette kan også da tas i bruk på klubbtreninger, som kanskje kan øke i flere deltagelser. 
Rangen er tidligere blitt merket opp for dette, men dette er ikke lenger tydelig, derfor burte vi merke 
det på nytt, og introdusere NXT LVL til enda flere gamle og nye medlemmer.  
 

Sak 7 - Gressutslag på rangen 
Vi burte ha et sted på rangen hvor det går an å ha gressutslag. Jeg vet at det er mulighet for gress 
utslag på motsatt side, men slik det er i dag, med mange som slår langt pluss de nye tee stedene vil 
det oppleves farlig å stå på motsatt side. Gressutslag er viktig fordi det gir en bedre spillelik trening, 
og enda bedre følelse på slagene. Om vi eventuelt får et gressutslag, burte dette ikke være for alle. 
Årsaken til at dette område ikke burde være åpent for alle medlemmer er at det blir slått så mye 
gress opp, og gressutslagene blir da mye mere slitt. For å kunne forebygge slitasje og mye 
vedlikehold, kan område avgrenses til organisert trening og konkurranse spillende medlemmer på 
regionalt og nasjonalt nivå 
.   
Med Vennlig Hilsen   Hannah Borvik Hansen (366-1826) 
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Valgkomiteens forslag fremlegges på Årsmøtet 
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