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Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane!
o

ArsmØte i Solum golf ktubb 2O1 5
70 mars 2076 kl. 18.00

- Holmestrand Fiordhotell

åp,*l,iiffis*E
SCOREKORT
BesØk oss på
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www.solumgolf.no

Klubb og bane: 97632520
post@sol umgolfkl u bb. n o
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Tusen takk!
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(Hør du husket denne?)
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Markeringer på banen:
Hvite staker - out of bounds (OB)
Røde staker - sidevanrchinder
Gule staker - vannhinder
Blå staker - GUR- ball kan hentes
Blå-hvite staker - GUR- ball skal ikke hentes
Avstandsmerker:
Gule staker m/6n sort strek pr 50 meter,
- målt til senter av green
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Golf for

-*:1
Døgsorden
L,

Godkjenne innkalling og dagsorden

2.

Valg av møteleder og referent

3.
4.

Valg av to representanter

til å underskrive protokollen

Årsberetning fra styret og rapporter fra komiteene:
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Styrets årsberetning
Rapport fra hcp-komitåen
Rapport frø turnerings komitåen
Rapport fro bonekomitåen
Rapport fro trivsels komiteen
Rapport fro domegruppø
Ropport fra seniorgruppa
Røpport fro knøtte gruppø
Rapport fra skolegolfen
Rapport fra aktiv gruppe

til årsmøtevedtak

5.

Styrets forslag

6.

lnnkomne forslag fra medlemmer

7.

Regnskap for 2015

8.
9.

Budsjettforslag zOtG
Valg

- innstilling fra valgkomiteen
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torsdag 10. mars kl.
på Holrnestrand Fiordhotell.
Vi i Solum Golfklubb ønsker å rette en stor takk
til alle våre sponsorer og til alle som har
bidratt med frivillig arbeid i 2015'
Tusen hiertelig takk!Vi håper å se dere igien i 2016'
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Årsberetning for 2A15 - fra styret i Solum golfklubb
Styret har i denne perioden bestått av:
BjØrn Mønster (volgt for 2014-75)
Osco r G u n ne rød (vo lgt f or20 15-20 16)

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Vegord Lilleås (valgt for 20L5-16)
Rolf Chr. Lund (valgt for 2014-15)

Anne Britt Ellingsen (valgt for 20L4-L5)
Morius Bugge (volgt for 201.3-14)
Alexander Skytte (valgt for 2015-16)

-

vqro

Per Kristionsen (valgt

for 201-5-2016

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 1 årsmøte og 9 styrem øter.l tillegg har styreleder hatt flere arbeidsmøter med
grunneier. Det forholdet at klubben i2Ot3 overtok og drev golfbanen har medført et betydelig
merarbeid for styreleder. Vi er totalt sett rimelig tilfredse med de tilbudene og det miljøet som ble skapt
i 2015.
Det kan synes som om alt ekstraarbeidet med banedriften har tatt en del av fokus, oppmerksomhet og
krefter av styrets innsats slik at det har gått noe, utover de sportslige aktivitetene og turneringsvirksomheten i klubben. Styret har i2015 differensiere sportslige aktiviteter og drift, dette kan vigøre
bedre for fremtiden, endringer er alltid vanskelig.

Klubben - rnedlemssituasionen
Rapport pr 01.01.2016 viser at klubben hadde ca 1200 medlemmer. Fordelingen av medlemmene på
hcp, kjønn og alder fremgår av rapporten fra hcp-komit6en.
Statistikkene viser at det er 256 av medlemmene som er bosatt i Holmestrand og 353 medlemmer
bosatt i det øvrige Vestfold. I Oslo og Akershus har vi 610 medlemmer.

alt har det vært 136 innmeldinger og 198 utmeldinger. Det har også i 2015 vært gjennomført omfattende, og helt nødvendige, opprydninger i klubbens medlemsregister. lmidlertid normaliserer dette
seg og klubben kommer over i et fortløpende
ajourhold av medlemsregistrene for 20L6, drevet av
omstrukturering og nye partnere.
I

Det er etter styrets vurdering svært bekymringsfullt
at klubben nå over flere år har hatt et synkende
medlemstall, samtidig vet vi at dette er noe de fleste
klubber sliter med. Klubben må fortsette arbeidet for
å rekruttere flere medlemmer som betaler
medlemskapet sitt.
Dessverre er det fortsatt altfor mange medlemmer
som ikke ajourfgrer og oppdaterer sin e-post (og
annen kontaktinformasjon). Det er helt nødvendig å
være klar over at Golf boks er både Solum golfklubbs
og Norges golfforbunds med lemsregister.

Regnvær - ingen hindring! Regnet mye av høsten 2014

viktig del av rekrutteringsarbeidet til klubben er å gi et tilbud til barn og unge. Det er gjort en flott
innsats i knøtter, med ukentlige treninger. Takk til Nils Kalve/Oscar GunnerØd. Samarbeidet med
skolevesenet i Holmestrand har ikke fungert i201.5, dette er noe den sportslige delav klubben må ta seg
av i 20L6, vanskelig å få frivillige til å delta på dagtid.
En

En annen del av rekrutteringsarbeidet er å avholde VTG-kurs (Veien til

golfl og det har vært avholdt fem

slike kurs med i alt 26 deltakere. Våre kurs rimelige og klubben har brukt en del penger på kursmateriale
for å gi et optimalt kurstilbud. 12016 vil vi gi tilbud til alle i Holmestand om gratis innføring av golf for
dem som ønsker å pr6ve, men som ikke har utstyr og ikke er sikre på om dette kan være en sport for
dem. Vi håper mange møter, vi gleder oss til å ta dere imotl Golf er ikke en snobbe sport, men meget
vanskelig.

Økonomi
Regnskapet for 2015 er total drift.

Driften viser et underskudd f or 2015 på 38 000 kroner. Vi har gitt ekstra støtte til baneeier for
oppgradering av bunkere og omlegging av hull 13 grunnet brokollaps, grunnet masseforflytning. Klubben
har ikke brukt hjertestarter i 2015 og det er vi glade for, men alt av førstehjelpsutstyr er på plass.
Klubben har gjennom året jobbet aktivt med inndriving av utestående fordringer fra medlemmer som
ikke har betalte sin kontingent i201-5. Klubben sendte ut påminnelserved hjelp av SMS og e-post for å
redusere utestående. Vi har ikke sendt ut inkasso i201,5. At medlemmer ikke betaler sin kontingent
innenfor betalingsfristene medfører et svært omfattende ekstraarbeid. Vi ønsker å legge om rutiner for
2016. JHF er ute av bilde for 2Ot6 og vi har inngått avtale med Norkred AS for nærmere samarbeid om
debitorer, det må bli bedre, her trengs dugnad, kanskje noen av våre pensjonister melder seg frivillig.
Nytt kontrakt om regnskapet er inngått med OpusCapita Regnskap AS.
Klubben har mottatt offentlig støtte. Dette er momskompensasjon, lokale aktivitetsmidler og støtte fra
Holmestrand kommune. Grasrotmidler er dalende, takk til de som hjelper, men flere kan gjøre det
samme.

Daglig leder
Fra 1. januar 2013 ble daglig leders ansvar utvidet ved at klubben også skulle stå ansvarlig for driften av
banen. Av økonomiske årsaker bestemte styret seg for å awikle avtalen med firma ved utgangen av
201,3 og regnskapet utgang 201.5. Bjørn Mønster har fungert som daglig leder under årel20L4-2015,

Bjørn Mønster påtar seg denne oppgaven også i 2016-17 om det er ønskelig.

Informasj onsarbeidet i klubben
Omtale i avisene
Vegard Lilleås og styreleder har gjennom sesongen nedlagt et betydelig arbeid som har ført til mange
fine innslag i lokalavisene Jarlsberg om turneringer og aktiviteter i klubben. Dette har på en flott måte
bidratt til å profilere klubben utad på en positiv måte. Stor takk tilVegard Lilleås!

Klubbens hiemmeside
Styret har videreført arbeidet med hjemmesiden. Nils Kalv har sammen med styreleder ajourført og
videreutvikling siden i 2015. Hjemmesiden har opplagt et forbedringspotensial i forhold til aktualitet og
funksjonalitet, og håper er å kunne iverksette tiltak (få inn flere som kan ta ansvar forvedlikehold og
videreutvikling) som forbedrer dette i 20L6.
Vi håper fortsatt på en stØrre innsats og flere bidrag fra medlemmer når det gjelder innspill, bilder (ikke
minst!)

Nyhetsbrev

Klubben har i 20L5 sent ut nyhetsbrev. Dette må
vi gjøre mere av i20L6, ikke sant Nils og Vegard.

Facebook: Det er stor aktivitet på
Facebook -siden Solurn golfklubb, sont
nå har rnange rnedlemmer"
Sesongen 2015 startet unormalt tidlig ved at første åpningsdag var !2. mars - samme som i 2014.
Banen ble stengt først den 28. desember. Sesongen startet med dårlige værforhold de 2 første
månedene, så vi kom først reelt i gang midt i mai med golfen og som der vet er Solum Golf klubb
avhengig av en god start når det gjelder greenfee spillere,
året i sin helhet hadde mange regnværsdager i 2015.

ordning med hullfaddere ble videreført og har ført til
bedre oppfølging og forskjønning av banen.
Planmessig og systematisk banevedlikehold viser seg å
føre f rem, men naturen og værforholdene var ikke på vår

Forholdene 12. mars 2014

15
eruooe
Damegruppa
Seniorgruppa
Skolegolfen
Aktiv

side denne sesongen heller ikke på høsten. Til tross for
vekslende forhold fikk vi gode tilbakemeldinger fra våre
gjestespillere. Banen har aldrivært så fin ifØlge gjestene,
dette må jo ikke bli noen sovepute for baneeier og
vedlikeholds folket, takk for 2015, håper 2016 ser enda nye
forbedringer, det er det som trekker spillere
utenfra. Vi skal arrangere NSG turnering24. mai
20t6, da må banen være tipp topp, ikke som sist
ei.snitt 11
dette ble arrangert, nå er på lista igjen.
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Åktivitetsoversikt

PRO og TRENING PRO på Solum.
Ny pro av året har vi inngått avtale med Frank Tømmervik under sesongen 2015. Han vil ha
ansvaret for WG-kursene sammen med Trener 1, nå bestående av Nils Kalve, Oscar
Gunnerød, Marius Bugge og Rolf Chr. Lund. Husk å hjelpe Frank og klubben i 2016
I tillegg gjennomfører vi trening hver torsdag fra 16:00 til 21:00 hvor Frank står for instruksjon og
personlig tilrettelegging for de som møter opp. Videre vil han gi de spillerne som skal delta på
lag, med tilrettelegging og tips. Dessverre var det kanskje liten interesse for dette i 2015. Alle
må betale kr. 200 per time for bruk av Frank i 2016, timene er kraftig subsidiert. Klubb takker
Frank for den fine måten han han gjennomførte sin teori om golf på, veldig bra

Klubbens drift av banen i2015
Etter at spørsmålet ble avklart på styremøte inngikkgolfklubben en avtale med baneeieren om at
klubben i 201,6 skulle stå for den daglige driften som tidligere og ha hele det økonomiske ansvaret for
driften av bane og pro shop. Avtalen bygger på et fastsatt årlig leiebeløp,
Baneeier har ansvaret for vedlikeholdet og forbedringer på golfbanen og av banemannskap samt alt av
ballmaskiner og golfbiler til enhver tid fungerer, dette har vært en mangelvare tidligere år.
Det utvidede ansvaret for klubben har resultert i et betydelig mer omfattende arbeid for
styreleder/daglig leder og alle de som bidro med en stor innsats på dugnads fronter, her trenges det
slørre innsats i201,6. Ønsker å takke Bjørn Hundstad for avlastning i pro shopen.
PRO SHOPEN
Det ble på et tidlig tidspunkt bestemt at proshopen skulle
være åpen alle dager i sesongen mellom 09:00 og 18:00 med
tilpasning til været, aktiviteter og lysforholdene.
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Til å bemanne proshopen arbeidet Aud Johansen, Anne Britt
Ellingsen oB Bjørn Mønster som daglig leder. Styreleder vil gi
en stor honnør for den betydningsfulle og positive
arbeidsinnsatsen som ble nedlagt av de <frivillige>!
I proshopen ble det solgt forfriskninger som kaffe, mineralvann, pØlser, bagetter og rykende ferske vafler hver eneste
dag. I tillegg hadde vi et begrenset utvalg av golfutstyr. Avtale
er inngått med NIKE

Driften av proshopen har uvurderlig betydning for miljøet og trivsel i og omkring golfbanen og de som
bemannet proshopen gjorde en formidabel innsats for at spillere og besøkende skulle trives og ønske
seg tilbake til Solum. Her lykkes vi- takk igjen til alle som bidro til dette.

GREENFEE

Til tross for at vi mistet mye spilletid under året var resultatet av ordinært greenfee-salg etter hele
sesongen bra. Dette skyldes stor imøtekommenhet,
serviceinnstilling og velvilje i proshopen.
Det er i alt spilt 8350 golfrunder på Solum i 2015. Det
skilles ikke på om det er spilt 18 hull eller t hull i disse
tallene. Det har vært spilt 2.650 golfrunder av medlemmer

ifra andre klubber.
tsALLMASKIN
Bruken av driving rangen i 201,5 ble oppsiktsvekkende
dårlig, dette kan skylles ballmaskin ikke lenger tar kort, det
må ordner av baneeier for 20'J.6.
God stemning på verandaen.

Vi skiftet ut rangeballene i løpet av sesongen, som førte til
mer fornøyde brukere, men ikke vesentlig Økning i inntjening. Ytterligere rangeballer er kjØpt, men ikke
tatt i bruk.
GALFUTSTYR OG UTLEIE
Vi har solgt forbruksmateriell og et begrenset utvalg av køller, traller og komplette golfbagger. Vi valgte
å ha et begrenset sortiment, men tilstrekkelig til å dekke opp det daglige behovet og avhjelpe akutte
behov. Noe utstillingsvarer har vi hatt i kommisjon og fra Nike.
Vi har hatt golftraller, golfkøller og to golfbiler til utleie. Bruken av golfbil har til tider vært stor og noen
ganger har det vært behov for flere golfbiler som går enn de
to vi har hatt til disposisjon. Vi råder over 2 golfbiler i 20L6.

MARKEDSFøRING
Vi har hatt GOLF FOR ALLE som motto også i 2015.
I begynnelsen av sesongen ble det annonsert i Tønsberg Blad
og på Norsk Golf om vår baneåpning og fordelene med vårt
golfanlegg. Annonseringen er relativt dyr uten merkbar
oppgang i antall gjestespillere.

Det ble utarbeidet en markedsplan før sesongen hvor
konklusjonen var at den beste markedsføringen vi kan gjøre
golfanlegget,
være ærlige om forholdene, gi god service og skape
var å ta godt imot alle som kommer til
en hyggelig atmosfære. Dette lykkes vi med. Avdrogsordning
med forskuddsvis betaling ble innført. Tanken bak var at
økonomi ikke skulle være et hinder for å kunne spille golf.
Viasat Golf er oppgraderes i 2015, nå er signalproblemet
borte. Baneeier har alltid andre løsninger på problemet, men
fagfolk må til og det koster jo litt.
SPONSORVIRKSOM

H ET

På bakgrunn av avtalen om banedrift fikk klubben anledning til
å selge reklame på banen til private sponsorer. Her ble det en

egen sponsorgruppe, ledet av Rolf Chr. Lund. Her må styret ta
bedre styring, forbedre styringen mot sponsorer, dette har
ikke fungert i20L5, vi må finne trygge og arbeidende person til
dette oppdraget, alltid vanskelig å finne noen som har gleder i denne rollen, man behøver ikke å sitte i
styret for å utføre dette vervet. Men uansett mener vi å ha lykkes med å forbedre omdømmet til <Solum
golf>, og det er resultatet av målbevisst og konkret arbeid fra de som arbeidet nær de besøkende.
Viasat filmer på Solum

Vi har fått nok L trener L ved Nils Kalve som har fullført NGF's nye Trener L-kurs. Vi håper at flere kan
tenke seg å stille opp på dette i 2016!

Oppsummering
Oppsummert kan man si at det er klare forbedringer på de aller fleste områder, god erfaring med
banedrift. Året 2015 har gitt svært nyttig erfaring både i de små praktiske oppgavene så vel som i ledelse
og styring av en golfklubb. Årsmøtet ga styret i mandat å forsøke å framforhandle en avtale med
baneeier. Baneeier BjØrn Hundstad og styreleder Bjørn Mønster kom frem til en gangbar avtale for
2Ot5-201,6, som ble godkjent. Generelt har samarbeids ånden mellom partene vært akseptabelt, men til
tider anstrengt. Styret har nok hatt uoverensstemmelser under året, men sånn er det vel, daglig drift er
viktig og ansiktet utad har stor betydning for klubben videre eksistens.
Vi ser fram til sesongen 201-6 med godt mot og satser på at et videre godt samarbeid med baneeier,
sammen med fortsatt stor og positiv innsats fra medlemmene, skal bidra til å videreføre det gode
miljøet viopplevde på banen i 20151

Vi håper på tidlig sesongstart, stor aktivitet, godt vær, gode baneforhold og mange trivelige selskaps- og
turneringsrunder på Solum i201.61
Holmestrand, den 29. februar 2016
Bi ørn M ønster SQtreleder
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Gratulerer med bestått Trener

1!

Nils Andreds Kalve

Du er en av 70 nyutdannede trenere som har gjennomført Trener I i2075, og som har bidratt til
minimum 3150 timer med golfaktivitet i golfklubbene. Vi takker for innsatsen og håper dette har
bidratt til økt interesse av golfen i din klubb og at du allerede er med i planleggingen av aklivitetene

for sesongen 2076, i samarbeid med klubb og hovedtrener.

Trener 1 utdanningen bestar av følgende:

-

Grunnleggendegolfteknikk(GOBBS).
Golfaktiviteter (NGF golfskole med barn & golf, veien til golf og NXT LVL).
Idrettsfag (treningsmetodikk, menneskets vekst og utvikling).
Pedagogikk (coaching, kommunikasjon og x- modellen).
Organisasjon (golfens organisasjonsforståelse).
Praksis

i

egen klubb.

Praktisk og teoretisk eksamen.

Vi håper dette har vært en lærerik utdanning som har gjort deg bedre rustet til

å bistå klubben

i

den

daglige aktiviteten.

Dere

vil iløpet

av kort

tid også få tilsendt et eget diplom som bevis som sertifisert trener

1.

NGF planlegger to etterutdannings moduler som vil være tilgjengelige sommeren2016. Informasjon
rundt disse vil komme iløpet av våren 20l6.Yi planlegger også fem nye Trener 1 kurs til våren.
Takk for innsatsen så langl og lykke til videre!
Med hilsen
Norges Golfforbund
Svein Erik Hansen

Trenerutvikler
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Rapport fra Hcp-komiteen 2015

Det har i år vært avholdt fire Veien til golf-kurs, Noen har i etterkant meldt overgang
klubber.

til andre

for2OI2-t3 hardet blitt innført en automatisk revisjon av handicap
Golfbox. Denne er mer omfattende og mer matematisk riktig for alle spillerne.
Fra og med års revisjonen

i

Klubben har i år mottatt noen få henvendelser angående hcp, grunnet endringer etter årsrevisjon. Det ble i fjor gitt grundig informasjon om fremgangsmåten i Golfbox. Det kan virke som at
medlemmene er blitt innforstått med at jo flere runder som registreres i golfbox, jo mer korrekt blir
revisjonen utført. Dersom noen allikevel mener det er skjedd en feil i forbindelse med års-revisjonen,
skal du kontakte handicap-komit6en i Solum golfklubb snarest mulig.

Medlemmene i klubben fordeler seg slik på hcp, kjønn og alder: pr 03.01.2016
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Fra hcp-komitåen - Morius Bugge

Grr:ppetneming

Rapport

fra Turnering slederen

Turneringskomit6en har bestått av Marius Bugge og Tormod Gretteberg med hjelp fra øvrige
styremedlemmer. Golfbox har vært benyttet til alle turneringer og har fungert bra. Totalt 38 Turneringer er
avholdt i 2015, med ett snitt på 1L,8 deltagere hver gang.
Følgende turneringer er blitt arranger i 2015:
Pink cup

q"
t"
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Nordea Pairs
Solum Masters
Holmestrand Open
Klubbmesterskap
Matchspill Herre

Pink Cup ble igjen arrangert med stor suksess. 10 personer
deltok. Takk til damegruppa for et flott arrangement.

Norded Pairs 26 (28 i fjor) påmeldte A. SKytte/ A. Kristiansen
vant turneringen og de gikk videre også i områdefinalen og gikk
derfra videre til landsfinalen hvor de representerte klubben på en fin måte.
Holmestrand Open:45 (54 ifjor) påmeldte. Pga av veldig dårlig vær meldte mange deltagere seg av
turneringen, værmeldingen gjorde en liten endringen fra regn til sol i siste liten, og påmeldingsfristen
ble derfor utsatt. Noe lavere antall deltagere i år, men bra med tanke på hvor mange som meldte seg av

tidlig i uken.
Klubbmesterskapet:34 (31 i fjor) påmeldte. Klubbmester ble i år som i fjor Knut Eivind Rygh, Klubbmester
dame ble Mona Gressløs
Tirsdagsgolfen har vært gjennomført 19 ganger gjennom hele sesongen (bortsett fra 3 uker ijuli) med
varierende oppslutning. Alt fra 4 til 30 deltagere, Vi har plass til mange flere hver eneste gang. Mye
dårlig vær har også gjort at flere har blitt avlyst i siste liten.

Matchspillhar også vært arrangert gjennom sesongen. 23 deltagere har deltatt. Tidsplanen har blitt
overholdt med unntak av ett tilfelle, vi valgte å godta denne utsettelsen da det ikke ville være til hinder
for resten av turneringen. XXL Tbg stilte som sponsor med premier. Vinner ble Andre Kristiansen.

Takktilalle som bidro til hyggelige turneringer på Solum i201-5, både de som arrangerte og de som spilte.
Spesiell takk til Damegruppa som har stilt opp når det trengs og ikke minst de som har hjulpet til med at
banen har vært i bra stand til turneringstart. (hullere, startere, vedlikehold og mange andre.) Det har blitt
servert mye god mat, både fra grillen på verandaen og fra den nygamle komfyren på kjpkkenet.

Horten, 03. Januar 2016
Mqrius Bugge
turneringsleder

RAPPORT FRA DAMEGRUPPA.

Damegruppa har ikke hatt noe eget styret i år, bare en representant fra styret.
Det ble avholdt ett møte onsdag 15. april. 10 damer møtte. Der ble trener Frank
Tømmerås presentert og det ble bestemt at dametrening skulle være på torsdager fra

kl. 18.30.
Nina Lund Karlsen fortsatte som Damegruppas kontaktperson og vidresender
innbydelser til turneringer etc. Hun satte også opp terminliste. Vi startet opp
Damegolfen den 16. april og siste Damegolf var 13. september.
Det ble ialt 17 onsdager med Damegolf. Gjennomsnitt har vært 6 damer, men 10.
juni hadde vi champagnegolf !! og da var vi 14 stykker.
Damegruppa har egen facebook side ! Solum Golf Damegruppa heter den,
Grov er ansvarlig for oppdatering av den. Kjempeflott !!

Flere Damegolfere har deltatt i forskjellige golfturneringer i distriket
Solum Golfklubb rep. for styret Anne Britt Ellingsen.

!

og Mette

Forslag til årsmØtet fra styret
Forslag 1 - Kontingentendring
a) Kontingenten for medlemmer over 19 år fastsettes for 2015 til kr 895 pluss gebyr kr. 35
b) Kontingenten for medlemmer under 19 år fastsettes for 2015 til 275 kroner pluss gebyr kr. 25
c) Nye medlemmer av året 2016, full spille rett 2495 kroner.
d) VTG og full spille rett 1995 kroner

Klubben legger opp til samme kontingent kr. 895 pluss et administrasjons gebyr kr. 35 for alle
over 19 år og kr. 25 for aldersgruppe under t9 år.
Års greenfee i 2016 settes

til kr. 3895 for seniorer og kr. 1995 for juniorer

Innkomne forslag til årsmØtet

og studenter.

fra medlemmene

Styret forslår at styrene i gruppene nedlegges, i stedet har vi representant i
hovedstyre.
Damegruppe,

Aktiv gruppe
Oscar GunnerØd, junior og knøtter
Per Kristiansen, senior gruppe

lnnkommet forslag fra medlem 1030 Bjørn Hundsta d 23-02-20LG
Det foreslås at styreleder/leder eller en av styret oppnevnt person godtgjøres for betjening av

golfhusets daglige drift for å opprettholde ønskede åpningstider.
Erfaring fra de siste 2 årene viser opp mot 1600 timer, det er hver dag hele uken minimum 8
timer pr. dag, altså tett på et årsverk.

Solum Golfklubb
23'.59
Statistikk 01.01 .2014 00:00 - 31.12.2A14
2014

Kiosk

299 179,00

2A14

Green Fee

975 290,00

2014

GolfutstYr

117 532,50

2014

Utleie Bil

23 175,00

2AA

Utleie Golfutst...

?AM

Kurs

37 285,00

2A14

Turnering

95 037,00

2014

MedlemskaP

16 040,00

I702,00

Sum

1 573 24A,50

Totalt

1 573 24A,59

Solum Golfklubb
Statistikk 01 .0 1 .2A15 00:00 - 31. 12.2015 23:59
24A 424,00

2A15

Kiosk

201 5

Green Fee

201 5

GolfutstYr

106 819,00

2015

Utleie Bil

38 295,00

201 5

Utleie Golfutst...

10 03s,00

20'15

Kurs

32 250,00

201 5

Turnering

66 930,00

201 5

MedlemskaP

72 085,00

1 267 149,00

Sum

1 833 987,00

Totalt

I 833 987,00

Resultatregnskap 1 detaljert

Solum Golfklubb
Solumveien 4
3O8O

HOLMESTRAND

Regnskapår 2015 (01.01.20{ 5-31.12.20151' F.o.m. periode I t'o.m. periode

'13.'

Budsjett denne
periode

Periodeutvalg Periodeutvalgi

tior

Avdeling (lngen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Driftsresultat
DriftsinnteKer
Salgsinntelter

3110
311

1

Medlemskontingent

-984.388,00

-1.079.605,00

0,00

0,00

-4.650,00

0,00

-14.191,72

-20.696,97

0,00

-14.350,00

-4.400,00

0,00

-1.100,00

-25.'t30,00

0,00

-83.875,30

-102.957,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

-236.974,00

-296.214,00

0,00

-1 10.262,00

For sent utmeldt

3112 Grasrotandel
3120 Kursinntekter
3125 WG inntekter
3130 Tumeringer
3140 Gavekort og gavesjekker
3150 Salg kiosk
3160 Salg golfirtstyr
3200 Andelseiere
3210 Arsgreenfee
3211 1/3 Årsgreenfee
3215 Avtalegolf
3220 Ballautomat
3230 Greenfee
3240 U0eie goltuil
3250 Sponsorinntekter
3260 Anangement
3270 lnntektseniorgruppa
3400 MVAkompensasjon
3440 Tilskudd fra kommune
3450 LAM midler

-117.049,50

0,00

-177.000,00

-3.000,00

0,00

-330.418,00

-316.040,00

0,00

-1-335,00

-27.300,00

0,00

1.800,00

0,00

-87.639,00

-78.345,00

0,00

-717.105,00

-765.965,00

0,00

46.655,00
-63.155,00

-33.312,00
-105.666,00

0,00

0,00

-24.160,00

0,00

0,00

-8.350,00

0,00

-158.298,00

-187.847,00
-14.600,00

0,00

-22.716,00

0,00

0,00

-18.100,00
-33.392,00

.3.079.038,02

SalgsinnteKer

-1

-3.249.803,17

0,00

0,00

0,00

Annen driftsinnteK

3630
3S00

0,00

-600,00

0,00

0,00

-2.847,57

0,00

0,00

-3.47,57

0,00

-3.079.038,02

-3.253.25'1,04

0,00

0,00

-61,190,00

0,00

132.208,51

198.217,24

0,00

46.615,16

169.835,37

0,00

6.989,00

11.033,28

0,00

0,00

10.500,00

0,00

14.892,O0

999,00

0,00

883,00

0,00

0,00

4.246,00

5.500,00

0,00

Damekomite

0,00

1.000,00

0,00

Tumeringskomite (Pink CuP)

0,00

10.675,00

0,00

Trivselkomite

1.947,gO

2.001,00

0,00

Seniorkomite

10.383,00

24.718,93

0,00

Aktiv avdeling

8.720,00

2.750,00

0,00

Deltakelse i NM

6.480,00

15.995,00

0,00

1.000,00

0,00

1.600,00

3.000,00

0,00

00.000,00

0,00

3.923,60

30.800,00
-990,40

338.881,27

435-811,12

0,00

36.676,00

0,00

0,00

36.676,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

Leie av skaP i

(eller

Andredrifisrelaterteinnteker

Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad

4090 Beholdningsendring
4110 lnnkjøp varer, avgifisfitt
4115 lnnkjøp varer - golfutstyr
4120 Turneringer(HO/KM)
4130 Banutgifter/banekomitee
4160 Kursmateriell
42OO

Knøtter

4205
4210
4220
4225
4235
4240
4241
4245
4247
4260
4500

VTG kostnader

PRO

0,00

WG - kurs

Deltakelsetumeringer
PRO Medlemmer

Kassedifferanser

Varekostnad

't

1

0,00

Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig

4190

Beholdningsendring

Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig
Annen driftskostnad

6300

Leie lokaler

Utskevet av Jan Helge Fosse 03.02.20'16 21:20:43.

Resultatregnskap 1 detaliert

Solum Golfklubb
Solumveien 4
3O8O

HOLMESTRAND

Regnskapsår 20,l5 (01.01.20{5-31.12.2A151, F.o'm. periode
Avdeling {lngen}, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

I

t.o.m' periode 13.,

Budsjett denne
periode

Periodeutvalg Periodeutvalg i

{or

Driftsresultat
Driftskostnader
Annen driftskostnad

6320
6340
6410
6420
6425

U4O

Renovasjon, vann, av|øP mv.
Lys, varme
Baneleie
Banevedlikehold
Leie gollbiler

lnndrevet årsavgifiandelseiere

6540 lnventar
6550 Drifismaterialer
6560 Rekvisita
6570 Æbeidsldær og vemeutstyr
6580 KasseaPParat
6590 Annet driftsmateriell + vedlikeh bane
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger
6620 Repamsjoner og vedlikehold utstyr
6710 Regnskapsførsel
674D

Administrative tjenester og rådgivning

6750
6790 Golf Solutions
6800 Kontonekvisita
6810 EDB - data lT-avg NGF
6815 DatautstyrÆdbkostnader
6845 Golfl<ort NGF
6850 Avgift Golf Box
6855 Hjemmeside
6860 Møter, kur, oppdatering mv.
6900 Tdefon
6522 Diverse kostnader
6930 Bredbånd
6940 Porto
6941 Gebyr Send Regning AS
6942 GebYrDebetegeninkasso
7000 Drivstoff
70/'0 Kurs for tillitsvalgte
7140 Reisekostnader, ikkeoppgavepliktig
7141 Reisekostnader til Spania
7310 Møteutgifier
7320 Reklamekostnader
7330 Sponsorkostnader
Ekstrahjelp

73/0
7370
741O

7500
7700
7710
7730
7770
7780

1.U:7,50

2.487,58

0,00

16.557,49

19j22,07

0,00

955.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

165.000,00

0,00

0,00

8.376,00

19.000,00

0,00

14.406,22

1.861,00

0,00

2.552,00

0,00

0,00

3.400,00

10.521,00

0,00

16.745,00

27.387,60

0,00

19.928,00

0,00

0,00

21.666,00

0,00

0,00

5.746,00

0,00

0,00

45.839,00

40.008,00

0,00

35.242,OO

94.726,04

0,00

23.075,00

0,00

0,00

0,00

-1.200,00

0,00

14.856,11

15.239,28

0,00

35.347,00
'1.399,00

60.518,00

0,00

13.719,00

0,00

1.575,00

3.300,00

0,00

4.295,00

3.500,00

0,00

18.750,00

300,00

0,00

20.581,77

2.739,00

0,00

14-880,22

9.528,11

0,00

3.326,00

135,00

0,00

14.428,58

14.923,00

0,00

1_105.000,00

1.762,40

0,00

0,00

22.831.39

13.605,49

0,00

0,00

24.885,00

0,00

6.643,41

0,00

0,00

13.420,00

13.237,OA

0,00

5.974,97

8.386,39
0,00

0,00

0,00

854,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

625,00

0,00

Annonse

6.788,05

7.692,00

0,00

Oppmerksomhetsgaver

3.999,90

1.500,00

0,00

399.280,00

411.516,00

0,00

353,00

406,00

0,00

876,11

0,00

0,00

5.450,00

8.100,00

0,00

MedlemskontingentNGF
ForsikringsPremier
Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
Generalforsamling

5.541,00

0,00

0,00

Å'rsgreenfeestyremedlemmer

29.160,00

24.760,00

Bank og kortgebYer

13.736,94

4.756,73

0,00

3.141.11

2.619.25

0,00

lnkassogebYrer

Annen drifiskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat

2.758.877,57

2.192.257,50

0,00

3.134..+40,84

2.918.10{,92

0,00

55.Æ2,82

-335.1,f9,t 2

0,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Utskevet av Jan Helge Fosse 03.02.201621'.20'.43.

Side 2

Resultatregnskap

Solum Golfklubb

I

detaljert

Solumveien 4
3O8O

HOLMESTRAND

Regnskapsår 2015 (01.0{.201$31.1e2fl5), F.o.m. periode 1 t'o.m. periode 13.'
Avdeling (lngen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg

i

lior

Budsiett denne
Periode

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt

8050

Annenrenteinntekt

Annen renteinntekt

-8.984,07

-13.735,95

0,00

-8.98,1,07

-13.735,95

0,00

Annen finansinntekt

8060

Punegebyr, kunder

Annen linansinntekt
Finansinntekter

-17.582,65

-20.026,49

-{7.582,65

-20.026,49

0,00

-26.566,72

-33.762,M

0,00

Finanskostnader
Annen rentekostnad

8150

Annenrentekostnad

9.609,50

Finanskostnader
FinansinnteKer og fi nanskastnader
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader
Resu ]tat før skattekostnad

Arsoverskudd / Underskudd
8980 Avsafttil fri egenkaPital

Disponeringer

Utskrevet av Jan Helge Fosse 03.02.2016 21:20:43.

0,00

9.609,50

0,00

-'16.957,22

-33.762,&

38.445,60

-368.9{1,56

38.,145,60

-368.911,56

38.445,60

-368.9{ 1,56

0,00

0,00

368.91 1,56

0,00

368.911,56

0,00

0,00

368.9'11,56

0,00

0,00

368.911,56

0,00

Annen egenkapital
Oppskrivninger og overføringer {Aksjeselskap}

0,00

0,00

Annen rentekostnad

SOLUM GOLFKLUBB
Balanse pr 31.12.
2015

Eiendeler
Omløpsmidler

2014

Note

Fordringer
Kundefordringer
Varer for videresalg
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kasse
Bank driftskonto
Bank sparekonto
Bank proshop
Bank skattetrekk
Bank damegruppa
Bank seiorgruppa
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.

0

0

39 193

75 869

-4
25 028
741 000
42 163
0
7 656

-4
58 676
782 554
17 648

81

0

7 656

13

13

5 855

866 543

048

942 412

Egenkapital
Arets resultat
Egenkapital opptjent tidligere år
Sum egenkapital

38 445
-908 544
-870 099

368 912
539 633
908 545

Sum egenkapital

-870 099

908 545

Leverandørgjeld
Skyldige offentlig avgifter
Avsetning til NGF kontingent

14 478

33 867

0
0

0
0

Sum kortsiktig gjeld

14 478

33 867

-855 621

942 412

855

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

Kortsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Hol mestran

d 29-02-20 1 6

Bjørn Mønster

Styreleder

SOLUM GOLFKLUBB
MEDLEMSINNTEKTER

ffiRrrr

BUDSJETT
2416

-1 150 000
1 700 000

-250 000
-3 100 000

SUM TILSKUDD
SUM INNTEKTER
-VAREKJØP PROSHOP

200 000

ffi-Pro

200 000

LØNN - proshoP

1

[rirxosrNADER

Biler

AANEON TSKOSTNADER

ffi
NGJiiffiNDRE (oSrrunoEn
5[M KoST ADER FøR FINANS
RESULTATTøR rtltRns
FINANS OG RENTER
RESULTAT
(- fortegn på resultatet er overskudd)

50 000
25 000

1 Bso 000

200 000
440 500
3 065 500
-34 500
-25 000
-59 500

Inn stilling

fr ø v ølg komitd en
Valgt for

NAVN

VERV

20t6- 20L7

Leder

Nestleder

Oscar Gunnerød

20t5-20L6

Styremedlem

Marius Bugge

2015-20L6

Styremedlem

Alexander Skytte

2075- 201.6

Styremedlem

Kvinne

20L6- 20L7

Styremedlem

Kvinne

201_6-2017

Styremedlem

Vegord Lilleås

201_s-2076

Styremedlem

2016-20L7

Varamedlem

Per Kristiansen

Leder knøtter

Nils Kalve

201_6-2017

Hcp-komit6

Marius Bugge

2015-20L6

Trond Sveberg

20L6-2417

Alexander Skytte

2016

Vidar Johansen

20L5-2016

Oddvar Bakken

201_6-201_7

Steinar Håkestad

20L5-20t6

Kirsten S. Bekkestod

2075-2017

Turneringsleder
Klubbens repr. i
Trivsels/ba nekom it6en
Kontaktperson
Norsk Seniorgolf
Revisorer

2015-201"6

Styrets innstilling til valgkomit6
lkke på valg:

Glenn

NY

Strandsberg

2014-2016, leder 2016
201-6-2017

