Årsmøte i Solum golfklubb 2012
28. februar 2013 kl. 19.00 – Nedre Gausen kompetansesenter
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Årsberetning for 2012 - fra styret i Solum golfklubb
Styret har i denne perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem – vara
Styremedlem – vara

Gudmund Eikli (valgt for 2012-13)
Terje Karlsen(valgt for 2011-12)
Aud Dahlgaard Johansen (valgt for 2011-12)
Bjørn Mønster (valgt for 2012-13)
Svein Lasse Gehrken (valgt for 2012-13)
Mette Grov (valgt for 2012-13)
Harald Sando (har møtt fast i styremøtene)
Freder Enevold Bergun (har møtt fast i styremøtene)

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 15 styremøter, to medlemsmøter og to ekstraordinære årsmøter i 2012. I tillegg
har styreleder, nestleder og daglig leder hatt flere mindre arbeidsmøter. Endringene i driften av banen,
både ved sesongstart og ved det siste årsskiftet, har medført et betydelig merarbeid for styret. Vi er
likevel rimelig tilfreds med den samlede virksomheten og det vi har fått til. Med tanke på at klubben i
2013 også skal ha ansvar for driften av banen må arbeidet intensiveres og styrkes. Vi må likevel fortsatt
bygge stein på stein og ha et langsiktig perspektiv på utviklingen av både klubben og drift av banen.

Klubben – medlemssituasjonen
Rapport fra medlemsmassen i Golfbox pr 11.2.2013 viser at klubben hadde 1403 medlemmer. Fordelingen av medlemmene på hcp, kjønn og alder fremgår av rapporten fra hcp-komitéen på s. 7.
Statistikkene viser at det er 220 av medlemmene som er bosatt i Holmestrand og 307 medlemmer
bosatt i det øvrige Vestfold. I Oslo og Akershus har vi 677 medlemmer.
Antallet medlemmer viser en netto nedgang fra 2011. I alt har det vært 137 innmeldinger og 234
utmeldinger. Det har også i 2012 vært gjennomført omfattende, og helt nødvendig, opprydninger i
klubbens medlemsregister. Imidlertid normaliserer dette seg og klubben kommer over i et fortløpende
ajourhold av medlemsregistrene.
Det er 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.
En viktig del av rekrutteringsarbeidet til klubben er å gi et tilbud til barn og unge. Det er gjort en flott
innsats i knøttegolfen med ukentlige treninger. Samarbeidet med flere skoler i Holmestrand resulterte i
at ca 120 skoleelever fikk en innføring i golfsporten (se side 13).
En annen del av rekrutteringsarbeidet er å avholde VTG-kurs (Veien til golf) og det har vært avholdt fire
VTG-kurs med i alt 26 deltakere. Våre VTG-kurs er av de rimeligste i landet og klubben har brukt en del
penger på kursholder for å gi et optimalt kurstilbud.

Økonomi
Årsmøtet vedtok at regnskapet for 2012 kunne gjøres opp med et underskudd på kr. 90.000,-. Resultatet
av årets klubbdrift ble et underskudd på kr 5.439,- mot budsjettert underskudd på 90.000,-. Årsaken til
dette er økte inntekter og lavere kostnader enn budsjettert.
Klubben har mottatt offentlig støtte på totalt 91.250,-. Dette er momskompensasjon, lokale
aktivitetsmidler og støtte fra Holmestrand kommune.
Man har i gjennom året jobbet aktivt med inndriving av utestående fordringer fra medlemmer som ikke
betalte sin kontingent i 2012. Ved utgangen av mai var det ca 300 ubetalte kontingenter. Klubben
sendte ut påminnelser ved hjelp av SMS og e-post for å redusere irritasjonen av at purringene går til
varsel om inkasso. I alt ble det sendt ut ca 750 SMS-er. At medlemmer ikke betaler sin kontingent
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innenfor betalingsfristene medfører et svært omfattende ekstraarbeid for daglig. Styret vurderer tiltak
for å redusere dette ekstraarbeidet.
Ved årets utgang var det 13 medlemmer som ikke hadde betalt årskontingenten for 2012. Dette er en
vesentlig nedgang i forhold til tidligere år. Vi har hatt et nært og godt samarbeid med Debet as som har
fulgt opp de medlemmene som ikke har betalt.
Solum Golfklubb inkluderer nå undergruppenes regnskap i klubbens hovedregnskap. Dette i hht NIF’s
regler.
Se for øvrig fremlagt regnskap på side 16.

Klubbsekretær – daglig leder
Fra 1. januar 2012 overtok Jan Helge Fosse ansvaret for funksjonen som daglig leder. Han har betydelig
golferfaring og -interesse i tillegg til at han er autorisert regnskapsfører. Klubben har en avtale med hans
firma om både medlemsadministrasjon, ansvar som daglig leder og regnskapstjenester. Styret har vært
meget tilfreds med hans tjenester og vil på bakgrunn av årsmøtevedtaket om å overta driften av banen i
2013, øke omfanget av de tjenestene vi kjøper.

Informasjonsarbeidet i klubben
Klubbens hjemmeside
Styret har videreført arbeidet med den nye
hjemmesiden. Etter det store arbeidet med å
etablere ny hjemmeside i 2011 har styret i 2012
hatt mindre tid til disposisjon for ajourhold og
videreutvikling av siden. Hjemmesiden har opplagt
et forbedringspotensial i forhold til aktualitet og
funksjonalitet, og ambisjonene er å iverksette tiltak
som kan forbedre dette i 2013.
Vi savner fortsatt en større innsats fra medlemmer når
og tips om stoff.

det gjelder innspill, bilder (ikke minst!)

Nyhetsbrev
Klubben har i 2012 sendt ut tre nyhetsbrev til alle medlemmene som har registrert e-post-adresse i
Golfbox. Styret erfarer at dette er en god måte å nå ut med nyheter og informasjon direkte til medlemmene på. Dessverre ser vi at om lag 10 % av medlemmene ikke ajourfører sin kontaktinformasjon i
Golfbox og det er derfor ikke mulig å nå disse med e-post. I løpet av året har vi ryddet betraktelig i dette
og det er nå færre (men fortsatt alt for mange!) medlemmer som har gamle, mangelfulle eller ukorrekte
e-postadresser.
Vi har fått flere positive tilbakemeldinger på nyhetsbrevene.

Oppslagstavlen utenfor klubbhuset
Blir jevnlig brukt til aktuelle oppslag om banen og aktiviteter.

Facebook-side 4.0
Det er veldig positivt med aktiviteten på Facebook-siden
Solum golfklubb, som nå har mer enn 260 medlemmer.
(Er du med?) Et flott tiltak!
Facebook-siden er imidlertid drevet helt uavhengig av
klubbens øvrige drift og dette bør endres slik at klubben
kan benytte siden mer systematisk og planmessig i
informasjonsarbeidet.
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Baneforholdene
Solum golfbane åpnet i år i begynnelsen 24. mars og holdt åpent helt til snøen kom den 25. november;
m.a.o. en sesong på åtte måneder. Ikke mange andre baner på sørøstlandet som har så lang sesong!
Sesongen startet med store vinterskader på de fleste greenene. Tiltak for å få greenene opp på et
akseptabelt nivå ble satt i verk både fra baneeier og fra medlemmene. Blant annet ble det gjennomført
dugnad som vesentlig bidro til forbedring av banetilstanden. Likeledes bidro et planmessig og systematisk vedlikehold og opparbeiding av greenene til at banen var i akseptabel forfatning fra midten av juni.
Senere i sesongen var banetilstanden svært god og svært mange ga positive tilbakemeldinger på
spilleforholdene!
Det ble avhold et ekstraordinært årsmøte hvor det ble gitt adgang til å bruke av oppsparte midler for å
forbedre forholdene på golfanlegget. Det ble brukt 9.300 og iherdig medlemsinnsats på ny inngang til
toalettet slik at dette kan være åpent utenfor stengetid. I tillegg ble det kjøpt inn utstyr til golfbanen for
3.700,-. Alt i alt ble det brukt i underkant av 13.000,- av en ramme på inntil 75.000,-.
Ordning med hullfadder har ført til bedre oppfølging og forskjønning av banen.
Planmessig og systematisk banevedlikehold viser seg å føre frem, og tilbakemelding fra gjestespillere og
turneringsspillere har vært ensidig positive etter at baneforholdene ble forbedret. Dette gir oss et godt
utgangspunkt for sesongen 2013.

Banedriften i 2012
I oppstarten av sesongen ble det endringer i ansvaret for driften av banen. Golf Solutions as, som hadde
drevet banen i 2011, trakk seg ut/trappet ned sin virksomhet og baneeier overtok igjen. Denne
situasjonen varte ut hele sesongen.
Denne endringen påvirket også indirekte aktivitetene i klubben da Martin Simensen dermed ikke ble
benyttet av klubben som pro i det omfanget som var planlagt.

Aktivitetsoversikt
Aktivitet
Knøttetreninger
Aktiv gruppe
Damegruppa
Seniorgruppa
Skolegolfen
VTG-kurs
Tirsdagsturneringer
Pink Cup
Nordea pairs
Vestfold Ladies
NSG-turnering
Klubbmesterskapet
Holmestrand Open
Solum Match

Antall
Antall
arrangement deltakere
16
18
8
22
10
25
16
1
102
4
26
22
1
24
1
20
1
35
1
35
1
28
1
51
1
30

Klubbens lag i Lag-NM vant sin avdeling av 2. divisjon og dette medfører at klubben neste år skal spille i
1. divisjon. En flott prestasjon!
Klubben hadde medlemsmøte på Solum den 26. mars og på hotellet den 7. oktober. Begge møtene
hadde meget bra frammøte. Det har vært god aktivitet på de faste ukedagene med seniorgolf, tirsdags-
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golf, damegolf og ikke minst på knøttegolfen. Det er fortsatt plass til flere på disse aktivitetene! Se egne
rapporter fra de ulike gruppene.

Annet
Styreleder og daglig leder har deltatt på Områdevise lederforum i Tønsberg. Daglig leder har fullført
NGF’s nye Trener 1-kurs og er veldig begeistret for opplegget. Vi håper at flere kan tenke seg å stille opp
på dette i 2013!

Oppsummering
Det at ansvaret for banedriften stadig har skiftet de siste årene har medført visse utfordringer for
klubben. Stadige endringer og liten forutsigbarhet har ikke vært de beste forutsetningene for klubbens
aktiviteter. Det er derfor med betydelig spenning og positive forventninger styret i 2013 vil følge opp
årsmøtets vedtak om at klubben i 2013 skal ha ansvaret for drift av bane og proshop.
Det er mange faktorer som spiller inn og vil være både medvirkende og kanskje avgjørende for i hvilken
grad dette vil bli vellykket. Først og fremst er selvsagt været og baneforholdene avgjørende. Solum har
tradisjonelt hatt en lang sesong og det er klart at åpningsdato og været de første helgene vil kunne ha
stor økonomisk betydning. At klubbens drift og baneforholdene lever opp til den veldig positive
utviklingen vi så i 2012, vil også være en viktig faktor. Banen, med sin sentrale beliggenhet, har opplagt
et stort uutnyttet potensiale. Et økt besøk og dermed økte greenfee-inntekter, samt nye sponsorinntekter vil sannsynligvis være nødvendig for at klubbens drift av banen skal kunne gå i balanse.
Vi ønsker fortsatt - og denne sesongen vil driften i stor grad avhenge av, at flere enn styret, gruppelederne og en del andre enkeltpersoner, engasjerer seg sterkere i klubben. Her er det masse å gjøre og
behov for alle som ønsker å ta i et tak og bidra til økt aktivitet, trivsel og et enda bedre miljø på Solum!
Dersom du har lyst til å ta i et tak, ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Her finnes det både store
og små arbeidsoppgaver, - noe for enhver smak!
Vi ser fram til sesongen 2013 med godt mot og betydelig spenning og forventning. Vi håper på stor
aktivitet, godt vær, gode forhold på banen og mange trivelige selskaps- og turneringsrunder!
Holmestrand, den 20. februar 2012
Gudmund Eikli,
styreleder
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Rapport fra Hcp-komitéen
Det har i år vært avholdt fire Veien til golf-kurs, med totalt 23 deltakere som alle meldte seg inn i
klubben. Noen har i etterkant meldt overgang til andre klubber.
Vi har i 2012-sesongen ikke behandlet noen saker eller forespørsler fra medlemmer vedr. handicapspørsmål.
Fra og med årsrevisjonen for 2012-13 har det blitt innført en automatisk revisjon av handicap i Golfbox.
Denne er mer omfattende og mer matematisk riktig for alle spillerne. Klubben har mottatt en rekke
henvendelser med spørsmål om hvorfor hcp ble regulert på denne måten. Det ble gitt grundig
informasjon om fremgangsmåten i Golfbox. Dersom du mener det er skjedd en feil i forbindelse med
årsrevisjonen, skal du kontakte handicap-komitéen (ev. via daglig leder) i Solum golfklubb snarest mulig.
Medlemmene i klubben fordeler seg slik på hcp, kjønn og alder:
Aktive medlemmer fordelt på kjønn og handicapgruppe
Handicapgruppe
Damer
Menn
I alt
Gruppe 1: Under 4,5
0
4
4
Gruppe 2: 4,5 - 11,4
4
36
36
Gruppe 3: 11,5 - 18,4
3
129
132
Gruppe 4: 18,5 - 26,4
14
211
225
Gruppe 5: 26,5 - 36,0
69
277
346
Gruppe 6: Over 36
224
395
619
Intet handicap eller HCP =99
12
29
41
I alt
322
1 081
1 403
Aktive medlemmer fordelt på kjønn og aldersgruppe
Aldersgruppe
Damer
Menn
I alt
Under 25 år
20
97
117
25-60 år
227
843
1070
Over 60 år
75
141
216
I alt
322
1 081
1 403
Leder av hcp-komitéen Thomas Aastrøm
og daglig leder Jan Helge Fosse
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Rapport fra Turneringslederen
Det ble ikke valgt noen turneringskomité for 2012, kun leder. Styret
har derfor vært brukt som komité og det har fungert OK.
Følgende turneringer er blitt arrangert i 2012:
Dugnadsturnering 24. mars
Pink cup 3. juni
Nordea Pairs 17. juni
«The Open» 22. juli
Holmestrand Open 11. og 12. august
Klubbmesterskap 1. og 2. august
Vestfold Ladies 8. september
Pink Cup ble en særdeles morsom turnering hvor man kunne
«kjøpe» seg ut av det meste. Dette viste seg på overskuddet på kr.
10.000 som er overført til Kreftforeningen. 24 personer deltok.
Takk til damegruppa for et flott arrangement.
Nordea Pairs 20 påmeldte. Grov/Ellingsen vant turneringen, men
på grunn av kollisjon med NM Senior var det Jackwitz/Stanger (som kom på 2. plass) som representerte
klubben i områdefinalen.
«The Open» ble arrangert samme søndag som finalen i majorturneringen foregikk i England. 19 stk
deltok. Etter golfrunden ble det servert spekemat.
Holmestrand Open trakk 51 påmeldte. Klasse A ble vunnet av Joachim Aslaksen, klasse B ble vunnet av
Lars Norheim Christiansen og klasse C ble vunnet av Mona Gressløs.
Klubbmesterskapet hadde 28 deltakere. Klubbmester ble Aleksander D. Olsen. Klubbmester i
seniorklassen ble Lars Grov. Lars Norheim Christiansen vant juniorklassen. Det var dessverre ingen
deltagere i dameklassen eller i jenteklassen.
Høstturneringen ble avlyst, men den siste tirsdagsgolfen ble gjort om til «avslutningsturnering», med
servering av gryterett.
Tirsdagsgolfen har vært gjennomført gjennom hele sesongen (bortsett fra 3 uker i juli) med varierende
oppslutning. Alt fra 4 til 30 deltagere. Vi har plass til mange flere hver eneste gang.
Turneringen Solum Match har gått gjennom hele sesongen. Det er viktig at alle matcher blir spilt innen
oppsatt tidsplan. Vi hadde litt problemer med dette mot slutten, men turneringen ble gjennomført og
Tormod Gretteberg ble matchmester 2012.

Turneringene har gått med et overskudd som er overført til klubbens regnskap og framkommer der.
Som nevnt tidligere er det plass til mange flere deltagere på våre turneringer og vi håper å se mange
medlemmer kommende sesong.
Takk til alle som bidro til hyggelige turneringer på Solum, både de som deltok og de som hjalp til med
arrangementet.
Holmestrand, 28. desember 2012
Mette L. Grov,
turneringsleder
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Rapport fra banekomitéen
Banekomité: Tore Persen, Freder Bergun, Bjørn Johansen
Komiteen har ikke hatt felles møter i 2012, men har hatt dialog og samarbeid med baneeier og styret om
de oppgavene som har blitt utført!
Sesongen startet 24. mars. Freder og Tore var med på dugnaden.
Krakkene ble pusset og lakket før de ble satt ut. Enkelte holder nok ikke en sesong til!
Belegningssteinen ved Golfhuset, hadde store skader, de ble tatt opp, gruslaget under ble avrettet og
steinene lagt på plass igjen.
Ballvaskere ble satt ut ved sesongstart.
16. juli ble alle staker og merker rettet, noen byttet. Dette ble gjentatt utover hele sesongen.
Ut fra banekomiteens ønsker har det blitt reparert bruer over småbekkene, renset og drenert bunkere.
Gruset veien opp til hull 15 (ved rød tee).
Skilt ble montert ved inngang fra parkeringen, med god hjelp fra Bjørn Mønster.
Ballvaskere og tee-markører ble tatt inn 9. og 11. oktober. Alle tee-steder ble da merket med grønne
peggsamlere, innkjøpt av klubben.
Flagg ble stående, må skiftes ut 2013.
I sesongen 2012 var det utplassert 8 ballvaskere, 16 søppelbøtter og 11 krakker. Det var en diskusjon
hvorvidt dette var tilstrekkelig.
Bjørn Johansen

Rapport fra trivselskomitéen
Det ble for sesongen 2012 ikke valgt noen «Trivselskomité». Det ble likevel gjennomført og arrangert
mange positive tiltak hvor særlig Aud D. Johansen, Mette Grov og andre fra damegruppa var aktive
bidragsytere. En stor takk til alle dem som bidro til økt trivsel på Solum i 2012!
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Rapport Damegruppa
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Aktivitetsleder:
Styremedlem:

Mette Grov
Hanne Murer
Helle Grov
Nina Karlsen
Anne L. Nilsen

Damegruppa hadde en tidlig oppstart i vår og første samling var 11. april, to uker før planlagt. Vi hadde
søkt om og fått midler fra klubben til protimer, så alle samlingene på vårhalvåret ble innledet med en
protime.
Vi er veldig glad for de damene som stiller opp, men vi ønsker også at flere blir med oss. For å tiltrekke
oss flere damer til gruppa har vi opprettet en side på Facebook. Vi har fått 14 likes hittil i år. Her blir
arrangement og treninger annonsert, samt bilder fra samlinger lagt ut. I tillegg har vi laget en brosjyre
som ligger i proshopen og som blir delt ut på kursene.
5.-6.mai var damegruppa på tur til Strømstad. Det var ni damer som var med. På vei ned til
Strømstad hadde vi en runde på Øya golfbane utenfor Sarpsborg. Vi koste oss med god mat og
drikke på lørdag, mens hele søndagen var satt av til 18 hull på Strømstad golfbane.
3. juni arrangerte Damegruppa Pink cup på Solum golfbane. Arrangementet var svært
vellykket.
26. juni hadde vi sommeravslutning på Havnekroa hvor 13 damer koste seg med flott vær,
fiskesuppe og deilig softice til dessert.
I september var damegruppa med på å arrangere Vestfold Ladies.
17. oktober hadde vi sesongavslutning hos Nina. Damegruppa sponset mat for alle 16
fremmøtte. Tradisjonen tro ble det utdeling av premier og pakkelek.
Styret i damegruppa har hatt tre styremøter. Saker har blitt tatt fortløpende på mail mellom
styremedlemmene eller på onsdagstreningen.
Nytt styre for damegruppa ble valgt på årsmøtet i
januar 2013:
Leder: Mette Grov (ikke på valg)
Kasserer: Mona Gressløs (nyvalgt for 2 år)
Sekretær: Helle Grov (ikke på valg)
Styremedlem: Anne Nilsen (valgt for 2 nye år)
Aktivitetsleder: Nina Karlsen (valgt for 2 nye år)
Valgkomite: Reidun Klavenes (nyvalgt for 2 år)
Kirsten Bekkestad (ikke på valg)

Holmestrand januar 2013
Mette Grov
leder
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Rapport fra Seniorgruppa
Styret i seniorgruppa har i 2012 bestått av:
Tore Persen, Oddvar Bakken, Bjørn Johansen, Torill Frostad Laila Gehrken.
Klubbkontakt (KK) for seniorer: Oddvar Bakken.
Klubbkontakt (KK) for seniorlaget i 1.divisjon: Lars Grov.

Aktiviteter
Mandagsgolfen er den faste aktiviteten. I år har det vært over 27 spillere som har vært innom og spilt.
Gjennomsnitt har vært 15-16 golfere som møtes til en trivelig golfrunde med kaffe og vafler etter
runden. Vi legger mest vekt på det sosiale, men konkurransen er der hver gang.
Mange har stått på mange timer for at skolegolfen skulle fungere.
Pokalkampen mot Sande, Hof og Hurum spilles som enkel turnering med 6 spillere fra hver klubb. Vi
deltok på de 2 første matchene på Solum og Hof. Deretter trakk vi oss ut av turneringen.
Vi har stilt med lag i 1. divisjon, og i 2. divisjon i
NSG lagseriematcher.
I 1. divisjon, avd. 19 spilte Lars Grov, Helge
Stangeland, Per Ellingsen, Jens P. Hansen og
Harald Sando. Laget ble nr. 2.
I 2. divisjon, avd. 17 spilte Per Kristiansen, Vidar
Johansen, Bjørn Johansen, Oddvar Bakken, Jan
Valklev og Svein Lasse Gehrken. Laget ble nr. 2
Vi har deltatt i Lag NM 2. divisjon (Helge
Stangeland, Jens Petter Hansen, Per Ellingsen og
Lars Grov). Konkurransen gikk over to dager i
Sandefjord, den 18. og 19. august. Vi kom på delt 10. plass av totalt 16 lag. Meget bra! Med dette
resultatet spiller vi i 2. divisjon neste år også.
Johans pokal spilles om som matchspill over 9 hull. Vinner ble Jan Henrik Eriksen.

Økonomi
Vi har fått kr. 30.000,- fra klubben.
Vi har dekket greenfee til divisjonsspill og pokalmatchene for de som representerte klubben. Vi har også
dekket greenfee til NM. Har betalt protimer til M. Simensen med kr. 2.400.Økonomien er for tiden god. Vi har ca. kr. 14.000.- på konto når sesongen er slutt.

Konklusjon
Golfbanen har vært veldig fin til å spille på i høst. Mange nye golfspiller har vært på banen.
Vi har spilleformer og seriøsitet som spillerne trives med.
Avslutning med premieutdeling hadde vi mandag 8. oktober. 26 golfere stilte på avslutningen.
Vinnere for sesongen ble Einar Madsen i herreklassen og Torill Frostad i dameklassen.
Vi takker våre damer som serverte nydelig lapskaus, og ga en ekstra hyldest til Aud som hadde lagt mye
arbeide i at det skulle bli en fin avslutning for sesongen.
Holmestrand, den 15. oktober 2012.
For Tore Persen:
Oddvar Bakken
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Rapport fra Knøttegolfen
Årsmelding for knøttegolfen 2012
Knøttegolfen på Solum golfklubb har i år, som i fjor, vært ledet av Nils Kalve i godt samarbeid med daglig
leder. Flere foreldre har også vært engasjert bl.a. Oscar Gunnerød.

Aktivitet
Knøttegolfen har hatt aktiviteter på fredager fra kl. 18.00 – 19.00. Treningstider har vært bekjentgjort på
www.solumgolf.no. Målsettingen har vært og er å gi barn en introduksjon til golf og å ha det gøy! Det
har vært viktig at vi har aktiviteter på en dag som ikke kolliderer med andre tilbud til barn, som fotball
og korps.
Vi har hatt samlinger fra første fredag i mai til skolens sommerferie startet i juni. Og deretter fra
20. august og ut september. I alt 14 ganger. Oppmøte har vært varierende, men med en fast kjerne på
10 – 15 knøtter. Aldersmessig er knøttene i år fra 6 – 11 år.
Nils har ledet aktivitetene og planlagt treningene sammen med Jan Helge. En del foreldre har hjulpet til
ved behov. – Stor takk til dem for det.
Aktivitetene på knøttegolfen har bestått i putting og nærspill på treningsgreenen, slå baller på
drivingrangen og spill på banen. Vi har 2-3 ganger spilt hull 10 og hull 18. Vi har også fulgt merkeprøvene
til NGFs Golf for barn. Barna gir tilbakemelding på at det er spill på banen som er gøyest. Det må vi
rydde mere plass til. Det er fint om vi tar knøttene på alvor og rydder plass til de på banen slik at vi ikke
går i veien for f.eks. greenfee-spillere

Økonomi
Uten å ha detaljert oversikt har vi brukt penger på rangeballer, merker fra NGF, diplomer og avslutning
på klubbhuset med pølser og brus til alle.
Vi har nå låne-utstyr til ca. 15 barn, dette er litt lite. En del knøtter har egne køller, men jeg har allikevel
foreslått at det blir mulig å kjøpe billig junior-utstyr i proshoppen, kanskje med subsidiering fra klubben.
Alle knøtter som har møtt på regulær basis har blitt bedt om å melde seg inn i klubben pga. forsikring.
Det er et innspill til klubben om å senke avgiftene for å
bli med fra 250,- til 100,-. Det er vel ikke knøttene vi
skal tjene pengene våre på?

Mål for neste sesong
Flytte flere av de beste knøttene opp til juniornivå
Mer spill på banen
Arrangere en knøtteturnering
Arrangere aktivitetsleder kurs
Til slutt så vil jeg si at knøttegolfen også med på å
trekke foreldre til golfbanen. Dette er noe som vi kanskje kan utnytte på en bedre måte en hva vi gjør
nå.

Leder for knøttegolfen på Solum
Nils Kalve
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Skolegolfen i 2012
Solum golfklubb ønsket for fjerde året på rad å gi et golftilbud til årets 7.-klasser i Holmestrand
kommune. Tilbudet var kostnadsfritt for skolene, men det forutsatte at skolene selv var ansvarlig for å
stille med gymlærer som fulgte elevene. Transport til golfbanen måtte skolene selv ordne, - alle skolene
løste dette ved å sykle til golfbanen.
Erfaringene fra tidligere år var veldig positive og tilbakemeldingene fra skolene var at de var strålende
fornøyd med opplegget. «Det ble nesten uventet stor interesse og entusiasme for golf i klassen vår. De
fleste hadde aldri spilt golf tidligere, men syntes det var kjempegøy» (Kjersti Pedersen, lærer Hillestad).
Elevene fikk en fin avslutning på sine gymtimer på barneskolen. For de fleste er det også et første møte
med en ny og spennende idrett som det faktisk ligger vel til rette for at man kan utøve her i kommunen.
Samarbeidet mellom daglig leder og seniorgolfere i klubben fungerte bra og Jan Helge hadde hovedansvar for gjennomføringen av timene og hadde utarbeidet et undervisningsopplegg som bl.a. inneholdt
putting, slag på driving rangen og turer på banen – bra forarbeid og en kjempebra jobb av Jan Helge.
Klubben stilte med køller og baller i forhold til gjennomføringen.
FIere av skolene i Holmestrand stilte opp med sine elever – det var Kleiverud, Hillestad, Montessori og
Ekeberg – totalt 5 klasser inkludert én klasse med hørselshemmede elever. Tilbudet gikk over tre ganger
á 2-3 timer pr klasse og ble avviklet i ukene 22, 23 og 24. Eget oppsett var utarbeidet og aktivitetene ble
gjennomført i henhold til planene takket være god innsats fra daglig leder og uunnværlige hjelpere fra
seniorgolfen. Klubbens pro deltok på noen av samlingene.
Det ble tilrettelagt for et oppfølgingstilbud etter golf-timene med skoleelevene, uka etter at ferien
startet, - med fin brosjyre og informasjon om golf-skole, men dette nådde ikke fram til nok elever slik at
det ikke ble noe av den planlagte «golf-skolen». - Bør forsøkes neste skoleår med enda bedre
forhåndsinformasjon.
Skolene ønsker tilbudet gjentatt også neste år. En av veiene til å få flere golfere, mer kjennskap og ny
rekruttering til golfsporten, går gjennom en vellykket skolegolf!
Harald Sando
Skolegolfkontakt

Rapport fra Aktiv gruppe
Aktiv gruppe har trent med pro Martin Simensen i sesongen 2012. Vi hadde innetreninger på Vear
vinteren 2011/2012 og fulgte opp med faste treninger ute.
Jakob Yngvi Fridriksson, Aleksander Lee Olsen, Lars-Johan Tandberg, Jens Petter Rønningen og pro
Martin Simensen var ute og spilte Region tour, Norges Cup og Lag-NM. Det var mange bra resultater,
Martin Simensen vant Region tour på Drammen Golfklubb og laget bestående av Jakob, Lars-Johan,
Aleksander Lee, Martin og kaptein Jens Petter vant Lag-NM på Nes Golfklubb. Denne seieren førte til at
Solum Golfklubb rykket opp i første divisjon.
Aktiv Gruppe hadde møte med representanter fra styret i Solum Golfklubb om hva er våre tanker og
ønsker for sesongen 2013. Dette ble holdt i proshop på Solum. Utfallet av dette møtet er under
utarbeiding. Aktiv Gruppe ønsket noe bedre treningsforhold til nærspill. Baneeier og greenkeeper Solum
Invest as kommuniserte klart at dette var ønsker/krav som ikke ble høyt prioritert. Dette synes Aktiv
Gruppe ikke er holdbart. Styret har mange kreative tanker om andre muligheter til nærspill og trening
for Aktiv Gruppe, men det er ønskelig at treningen skal holdes på hjemmebane. Denne situasjonen har
vært noe av grunnlaget for at fler av deltagerne i Aktiv Gruppe har meldt seg inn i andre klubber.
For Aktiv gruppe
Jens Petter Rønningen
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Forslag til årsmøtet fra styret
Forslag 1 - Kontingentendringer
a) Kontingenten for medlemmer over 19 år fastsettes til kr 795,-. Fra 1.april 2013 økes kontingenten
for nye medlemmer til kr 830,-.
b) Kontingenten for medlemmer under 19 år beholdes uforandret på 250 kroner.
Begrunnelse:



Klubbens kontingent ble sist justert for ett år siden og vi legger derfor opp til en økning fra
1.april 2013.
Klubben bruker uforholdsmessig mye ressurser (både tid og penger) på å innkreve kontingenter
som ikke blir betalt til rett tid. Disse vil bli belastet med et gebyr på kr 35,- ved for sen betaling.

Forslag 2 - Ny lov for Solum golfklubb
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til ny lov for Solum golfklubb.
Begrunnelse:



På idrettstinget i 2011 ble det besluttet at det skulle innarbeides en felles lovnorm for idrettslag
i Norge. Solum Golfklubb har benyttet NGF sin lovnorm uten endringer. NGF’s lovnorm bygger
på NIF’s lovnorm.
Den nye loven til Solum Golfklubb forutsettes godkjent av Vestfold Idrettskrets.

Forslag 3 - Nytt organisasjonskart for Solum golfklubb
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til nytt organisasjonskart for Solum golfklubb (se neste side).
Begrunnelse:


Det er årsmøtet som skal vedta organiseringen av klubben, og en revidering av
organisasjonskartet er naturlig for å tilpasse dette til dagens situasjon og behov.

Innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmene
Styret har ikke mottatt noen forslag fra medlemmene til saker som skal opp på
årsmøtet innen fristen som er 14 dager før årsmøtet.
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Regnskap for 2012

SOLUM GOLFKLUBB

BUDSJETT
2012

2012

Medlemskontingent
For sent utmeldt
Grasrotandel
Kursinntekter
Turneringer
MEDLEMSINNTEKTER
INNTEKTER BANEDRIFT
MVA kompensasjon
Tilskudd fra kommune
LAM midler
Tilbakeført tidligere avsetninger
Andre inntekter
SUM TILSKUDD
SUM INNTEKTER
VAREKJØP PROSHOP
Turneringer
Banutgifter/banekomitee
Vederlag til Solum Invest
Kursmateriell
Handicapkort
Knøtter
VTG kostnader
Kursmateriell
Damekomite
Turneringskomite
Trivselkomite
Kostnader til skolegolf
Seniorkomite
Aktiv avdeling
Deltakelse i NM
PRO VTG - kurs
Deltakelse turneringer
PRO Skolegolf
PRO Seniorer
PRO Medlemmer
PRO Damegruppa
PRO aktiv gruppe
PRO Junior /knøtter
SPORTSAKTIVITETER
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2011

-1 150 296
-900
-8 798
-5 900
-41 730
-1 207 624

-1 173 775
0
-7 500
0
0
-1 181 275

-1 205 056
0
-7 550
-990
-17 320
-1 230 916

0

0

0

-45 452
-21 308
-24 490
-250.000
0
-341 250
-1 548 874

-40 000
-25 000
0

-69 945
-56 232

0
-65 000
-1 246 275

-750
-126 927
-1 357 843

0

0

0

29 732
25 000
243 987
0
2 955
5 390
10 340
3 931
2 344
13 573
5 000
11 648
17 789
14 145
0
25 000
0
7 800
0
0
0
7 200
1 200
427 035

3 500
30 000
239 475
0
1 000
5 000
8 000
6 000
10 000
10 000
2 775
0
30 000
30 000
2 400
30 000
8 000
10 000
0
20 000
0
10 000
10 000
466 150

7 564
2 627
242 064
14 125
2 295
1 363
0
0
2 279
0
6 466
0
7 800
31 610
0
18 000
0
15 000
0
24 600
0
10 800
10 100
396 692

SOSOLUM GOLFKLUBB
LØNN – proshop

0

56 374

43 824
0
4 346
399
828
49 397

27 125
3 000
0
0
5 000
35 125

33 632
0
4 948
0
0
38 580

0

0

0

34 008
210 000
0
249
56 023
803
157 885
3 500
17 254
3 393

30 000
210 000
0
0
42 500
0
188 500
10 000
0
10 000

46 333
0
144 000
1 881
39 696
22 435
215 797
8 939
0
26 984

12 899
1 354
0
17 063
0
12 558
38 999
0
795
148
16 820
0
583 750

0
0
0
0
0
12 500
0
0
5 000
0
7 500
5 000
521 000

0
0
5 955
0
27
13 089
64 460
3 549
0
0
6 820
625
600 588

293 728
1 353 909
-194 964

338 000
1 360 275
114 000

313 899
1 406 132
48 290

-49 597
-244 561

-24 000
90 000

-58 183
-9 893

BANEDRIFTSKOSTNADER
Regnskapsførsel
Honorar til daglig leder
Golf Solutions
Kontorrekvisita
EDB - data IT-avg NGF
Datautstyr/Edbkostnader
Bladet Norsk Golf
Avgift Golf Box
Møter, kurs, oppdatering mv.
Telefon
Kostnader ifm ekstraordinært
årsmøtevedtak
Diverse kostnader
Diverse kostnader
Bredbånd
Porto
Gebyr Send Regning AS
Gebyr Debet egeninkasso
Vedlikehold
Kurs for tillitsvalgte
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
Møteutgifter
Reklamekostnader
ADMINISTRASJON

FINANS OG RENTER
RESULTAT

2011

0

Leie lokaler
Inventar
Driftsmaterialer
Rekvisita
Annet driftsmateriell + vedlikeh. bane
LEIEKOSTNADER

NGF og ANDRE KOSTNADER
SUM KOSTNADER FØR FINANS
RESULTAT FØR FINANS

BUDSJETT
2012

2012

(- fortegn på resultatet er overskudd)

Side 17

Regnskap for 2012(forts.)
SOLUM GOLFKLUBB
Balanse pr 31.12.
2012

2011

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer

0

11 345

Kasse
Bank driftskonto
Bank sparekonto
Bank skattetrekk
Bank damegruppa
Bank seniorgruppa
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.

1 000
10 452
769 612
0
7 656
12 211
800 931

0
42 532
738 654
16 581
0
0
797 767

Sum eiendeler

800 931

809 113

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Årets resultat
Egenkapital opptjent tidligere år
Sum egenkapital

244 561
553 105
797 666

553 105
553 105

Sum egenkapital

797 666

553 105

3 265
0
0
3 265

5 911
97
250 000
256 008

800 931

809 113

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlig avgifter
Avsetning til NGF kontingent
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Holmestrand 20-02-2013
Gudmund Eikli

Styreleder
Jan Helge Fosse
Daglig leder
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Budsjettforslag for 2013
SOLUM GOLFKLUBB
Medlemskontingent
For sent utmeldt
Grasrotandel
Kursinntekter
Turneringer
MEDLEMSINNTEKTER

BUDSJETT
2012

2012
-1 150 296
-900
-8 798
-5 900
-41 730
-1 207 624

SAMLET
BUDSJETT 2013

-1 173 775
0
-7 500
0
0
-1 181 275

-1 150 000
0
-10 000
-10 000
-40 000
-1 210 000

0

0

-183 430
-410 000
-160 000
-350 000
-700 000
-10 000
-150 000
-1 963 430

-45 452
-21 308
-24 490
-250 000
-341 250
-1 548 874

-40 000
-25 000
0
0
-65 000
-1 246 275

-45 000
-25 000
-25 000
0
-95 000
-3 268 430

0
0

0
0

150 000
150 000

Turneringer
Banutgifter/banekomitee
Vederlag til Solum Invest
Handicapkort
Knøtter
VTG kostnader
Kursmateriell
Damer
Turneringsgruppe
Trivselkomite
Kostnader til skolegolf
Seniorer
Aktiv avdeling
Deltakelse i NM
PRO VTG – kurs
Deltakelse turneringer
PRO Skolegolf
PRO Seniorer
PRO Medlemmer
PRO Damer
PRO Aktiv gruppe
PRO Junior /knøtter
SPORTSAKTIVITETER

29 732
25 000
243 987
2 955
5 390
10 340
3 931
2 344
13 573
5 000
11 648
17 789
14 145
0
25 000
0
7 800
0
0
0
7 200
1 200
427 035

3 500
30 000
239 475
1 000
5 000
8 000
6 000
10 000
10 000
2 775
0
30 000
30 000
2 400
30 000
8 000
10 000
0
20 000
0
10 000
10 000
466 150

30 000
5 000
0
5 000
2 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
5 000
10 000
10 000
10 000
25 000
0
0
0
5 000
0
5 000
0
152 000

Faste lønninger
Påløpne feriepenger
Motkonto for gruppe 52
Arbeidsgiveravgift
Premie pensjonsordning
LØNN - proshop

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

75 000
0
0
0
0
75 000

Andelseiere
Årsgreenfee
Ballautomat
Proshop
Greenfee
Utleieinntekter
Sponsor
INNTEKTER BANEDRIFT
MVA kompensasjon
Tilskudd fra kommune
LAM midler
Andre driftsrelaterte inntekter
SUM TILSKUDD
SUM INNTEKTER
Innkjøp til Proshop
VAREKJØP PROSHOP
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Leie lokaler
Inventar
Driftsmaterialer
Rekvisita
Annet driftsmateriell + vedlikeh bane
LEIEKOSTNADER

43 824
0
4 346
399
828
49 397

27 125
3 000
0
0
5 000
35 125

0
5 000
5 000
5 000
5 000
20 000

0

0

1 250 000
600 000
20 000
0
25 000
1 895 000

Regnskapsførsel
Honorar til daglig leder
Golf Solutions
Kontorrekvisita
EDB - data IT-avg NGF
Datautstyr/Edbkostnader
Bladet Norsk Golf
Avgift Golf Box
Møter, kurs, oppdatering mv.
Telefon
Kostnader ifm ekstraordinært
årsmøtevedtak
Diverse kostnader
Diverse kostnader
Bredbånd
Porto
Gebyr Send Regning AS
Gebyr Debet egeninkasso
Vedlikehold
Kurs for tillitsvalgte
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
Møteutgifter
Reklamekostnader
ADMINISTRASJON

34 008
210 000
0
249
56 023
803
157 885
3 500
17 254
3 393

30 000
210 000
0
0
42 500
0
188 500
10 000
0
10 000

30 000
335 000
0
1 000
56 000
5 000
160 000
5 000
15 000
3 000

12 899
1 354
0
17 063
0
12 558
38 999
0
795
148
16 820
0
583 750

0
0
0
0
0
12 500
0
0
5 000
0
7 500
5 000
521 000

0
2 000
0
12 000
0
15 000
20 000
0
5 000
2 000
10 000
35 000
711 000

Medlemskontingent NGF
Tilbakeført avsetning til NGF
Gaver fradragsberettiget
Forsikringspremier
Årsgreenfee styremedlemmer
Bank og kortgebyrer
Inkassogebyrer
Innkommet på tidligere nedskrevne fordri
NGF og ANDRE KOSTNADER
SUM KOSTNADER FØR FINANS
RESULTAT FØR FINANS

284 800

295 000

290 000

0
297
12 600
3 542
1 830
-9 341
293 728
1 353 909
-194 964

15 000
3 000
25 000
0
0
0
338 000
1 360 275
114 000

2 500
2 500
0
2 500
2 000
0
299 500
3 302 500
34 070

-25 708
-24 756
0
868
-49 597
-244 561

-15 000
-9 000
0
0
-24 000
90 000

-20 000
-15 000
0
0
-35 000
-930

Banedrift og vedlikehold
Baneleie
Leie golfbiler
Leie kortautomater
Andre driftskostnader
BANEDRIFTSKOSTNADER

Annen renteinntekt
Purregebyr, kunder
Renteinntekter, kunder
Annen rentekostnad
FINANS OG RENTER
RESULTAT
(- fortegn på resultatet er overskudd)
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Innstilling fra valgkomitéen
VERV

NAVN

Valgt for

Leder

Gudmund Eikli

Styremedlem

Bjørn Mønster

Styremedlem

Svein Lasse Gehrken

Styremedlem

Mette Grov

Nestleder

Terje Karlsen

Styremedlem

Trond Sørøy

Styremedlem

Harald Sando

Styremedlem

Marius Bugge

Varamedlem

Aud Dahlgaard Johansen

Leder knøttegruppa

Nils Kalve

Hcp-komité

Thomas Aastrøm
Marius Bugge

Turneringsleder
Klubbens repr. i
banekomitéen

Bjørn Johansen
Tore Persen

Kontaktperson
Norsk Seniorgolf

Oddvar Bakken

Revisorer

Per Ellingsen
Steinar Håkestad

Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Foreslås valgt for
2013 og 2014
Foreslås valgt for
2013 og 2014
Foreslås valgt for
2013 og 2014
Foreslås valgt for
2013 og 2014
Foreslås valgt for
2013 og 2014
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Foreslås valgt for
2013 og 2014
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2012 og 2013
Foreslås valgt for
2013 og 2014

Styrets innstilling til valgkomite
Laila Gehrken
Odd Engnes

Foreslås valgt for 2013-2015
Foreslås valgt som vararepresentant for 2013-2015

Roy Bekkestad
Jens Petter Hansen

(tidligere valgt for 2012-14)
(tidligere valgt for 2011-13) (leder 2013)
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