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Solum Golfklubb
Solum Gård
3080 Holmestrand

Sak
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling har stått i TB, Jarlsberg avis og på www.solumgolf.no. Ingen kommentarer
til denne eller dagsorden.
Valg av møteleder og referent, samt representanter til å underskrive
protokollen
Forslag på Ørnulf Rønningen og Mona Gressløs ble vedtatt.
Jan Valklev og Helge Stangeland ble valgt til å underskrive protokollen.
Årsmelding fra styret og komiteer
Roar gjennomgikk årsmeldingen fra styret og juniorgruppen, og komitèlederne leste
fra de ulike komitèene.
Tilleggsopplysning fra seniorgruppen: Jens Petter Hansen ble vinner og
klubbmester for seniorer.
Årsmeldingene ble deretter godkjent av årsmøtet.
Orientering fra Solum Invest
Utgår til medlemsmøte etter årsmøtet.

Foreløpig regnskap 2007
Kommentarer til regnskap:
Sloping av banen er betalt. Vederlag til SI er basert på medlemmer som betaler til
golfforbundet. Klubbsekretær ligger inne med overskudd p.g.a sen ansettelse. Mye
er brukt på posten for Pro der utgiftene går til egentrening, kurs og juniortrening.
Ansvar for ansettelse av Pro ble tatt over av klubben og vi kom så sent på banen at
vi ikke hadde tid til reelle forhandlinger.
Det er satt av penger til Norsk Golf med betaling for 2 nummer som kommer.
Nedgang av medlemsmassen og pga av ”kjøp” av Pro der vi ikke har fylt timene er
grunn til underskuddet.
Ved gjennomgang er det funnet flere feilførte poster i regnskapet, dette må derfor
gjennomgås på nytt.
Det kom frem at det var vanskelig å ta standpunkt til dette regnskapet. Vår intensjon
var et ferdig revidert regnskap i dag. Regnskapet blir avsluttet pr. 31.12.07 og
revidert regnskap for 2007 vil bli lagt fram for årsmøtet i 2008.
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(+47411 29 999
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Innkomne forslag
Jens Petter Rønningen: Klubben må sette seg sportslige mål og ambisjoner
sammen med spillere i alle aldersgrupper. Dette for å få en klubb som virkelig viser
at det satses på den sportslige delen av idretten. For å få dette til må det bli et
styrevedtak som binder opp både spillerne og styret til gjennomføringen.
Styret gir sin tilslutning til forslaget.
Ønsker klubben større fokus på nivå og satsning på juniorer? Det er viktig at klubben
står bak et slikt vedtak, men også at det sees i sammenheng med økonomi.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Jens Petter Rønningen: Opprettelse av en aktiv spillergruppe for medlemmer
mellom junior og senior klasse. Målsetting og praktisk gjennomføring av dette er noe
styret i Solum Golfklubb kan ta opp i første styremøte etter årsmøtet.
Styret gir sin tilslutning til forslaget.
På NGs sider framkommer hvor vi kan søke midler til denne type satsing.
Målstyringsgrupper/planer er ønskelig i sammenheng med økonomien.
Det er viktig med forberedelse til junior-NM der klubben stiller med støtte. Styret
lager kriterier for laguttak gjennom en aktiv spillegruppe/sportsplan.
Enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til dekning av kostnader i forbindelse med turneringer:
Styret i samarbeid med turneringsleder/juniorleder/pro har overordnet myndighet når
det gjelder uttak og påmeldinger.
Der hvor spillere og lag representerer Solum Golfklubb, dekker klubben alle
startkontingenter.
- Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte, eller med kr 1.40 pr. km.
- Ved alle lag NM og A-tour dekkes også overnatting med inntil kr 600,- pr.
natt.
For deltakelse i lag NM vil det før hver sesong bli utarbeidet retningslinjer for
hvilke turneringer som er tellende.
All refusjon gis kun etter dokumenterte bilag.
Bakgrunn: Styret ønsker at det skal være enhetlige regler for hva som dekkes i
forbindelse med all deltakelse ved turneringer, slik at alle behandles likt, og at
alle vet på forhånd hva som blir dekket av klubben.
-

Her bør en sportsplan legges til grunn da den vil kunne legge noen rammer og
betingelser. Det kom inn mange innspill på dette punktet. De enkelte komiteene har
dekket dette selv av egne tildelte midler/ Vi er mange grupper/ Hvor mange kan
være med på turneringer?/ Dekker det f.eks alle påmeldinger, starkontigenter? /Hva
om medlemmer betaler selv? Lagleder og Pro vil plukke ut turneringsdeltakere ved
kvalifiseringsregler som juniorleder/Pro, klubben og styret vil være ansvarlig for. Vi
må ha klare forhåndsbestemte kriterier om kostnader. Per i dag har vi ingen
retningslinjer.
Medlemmene mente at forslaget ikke kan vedtaes da det ikke foreligger noen
sportsplan ennå, og at den første setning i forslaget måtte endres.
Styret trekker forslaget.
Det fremmes forslag om et ekstraordinært årsmøte i mars der disse planer og
innlegg legges frem.
Styrets forslag til årsmøte 2007, treningsavgift: Det innføres treningsavgift for
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juniorer, 12 - 18 år, som deltar aktivt på trening med Pro, med kr 250,-pr. år.
Økning i satsningsnivå utover budsjettert, forutsettes finansiert ved egenbetaling.
Bakgrunn: Styret mener det er riktig at de av juniorene som deltar aktivt betaler noe
av kostnadene selv. Disse utgiftene har blitt store med ny Pro og kontingenten for
denne aldersgruppen er lav.
Enstemmig vedtatt.

7)

Medlemskontingent 2008
Styrets forslag:
Kr. 715,- for hovedmedlemmer over 18 år.
Kr. 250,- for juniorer,12 år og opp til og med 18 år. Enstemmig vedtatt.
Kr. 100,- til og med 11 år. Enstemmig vedtatt.
Juniorkontingent ble satt ned fra kr 400,- til kr 100,- i år pga juniorsatsningen. Økte
Proutg. gir økt kontingent.
Kontingenten for medlemmer øker pga Norsk Golf og det elektroniske golfkortet.
Klubben må kjøpe kort til kr 15,- pr. stk.
Det ble fremmet forslag på kr 750,- for hovedmedlemmer. Er det riktig å øke
kontingenten når medlemsmassen går nedover? Økning av kontingent gir også økt
betaling til SI.
Styres forslaget til kr 715,- ble vedtatt med 24 mot 11 stemmer.

8)

Budsjett 2008
Det er budsjettert med medlemskontingenten som ble vedtatt i forrige punkt. Proutg.
gjør at vi øker juniorkontingent.
Det er ønske om å dra i gang trivselskomiteen igjen, derfor denne posten. NM-lag
betyr junior, senior og lag.
Aktiv spillegruppe er en gruppe som blir på lik linje med de andre gruppene.
Vi har lagt opp til at budsjettet skal gå i balanse. Drøye 1,5 mill i utgifter/inntekter
Proinntekter er ikke budsjettert men er betalt av medlemmene selv. Kursinntekter, en
nedgang pga antall. Vi har fått et tilskudd øremerket juniorsatsning på ca 23 000 fra
NIF.
Blir frafallet stort av medlemmer ut på våren kommer styret til å justere budsjettet. Vi
styrer mot budsjett i 0.
Budsjett enstemmig vedtatt.

9)

Valg
Leder: Enstemmig
Nestleder: Enstemmig
Resten av styret: Enstemmig
Styrets forslag til valgkomite. Vedtatt enstemmig.
Valgkomitèens innstilling
:
Styret:
Leder:
Mette Grov
Nestleder:
Roar Opperud
Styremedlemmer:
Mona Gressløs
Lars Grov
Ørnulf Rønningen
Varamedlemmer:
Paul Stalsberg
Jens Petter Rønningen

Ny 2 år
Velges for 1 år
Ikke på valg
Velges for 2 nye år
Velges for 2 år
Ikke på valg (m møteplikt)
Velges 2 år
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Juniorkomitè
HcP/GK-komitè
Turneringskomitè
Damekomitè
Seniorkomitè
Kontaktperson NSG
Banekomitè

Valgkomitèleder
medlemmer
Revisorer – leder
Medlem

Jens Petter Rønningen
Thomas Aastrøm
Ørnulf Rønningen
Andrea Nilsen
Jan Valklev
Oddvar Bakken
Helge Stangeland
Oddvar Bakken
1 rep oppnevnt av styret
1 rep fra baneselskapet
Helge Stangeland
Bjørn Johansen
Hanne K. Murer
Jan Henrik Eriksen
Per Ellingsen

2 år
Gjenvalg 2 nye år
Ikke på valg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg

Bjørn Johansen
Helge Stangeland
Hanne K Murer

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 2 år
Ny 3 år

Gjenvalg
Ny

Ikke på valg
Ny

Styrets forslag til
valgkomite` for 2008:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Enstemmig vedtatt.
10)

- Mette hadde en flott
hilsen til Roar der hun
takket for en flott innsats i
klubben. Hun satte stor
pris på tilliten som
nyinnvalg leder.
- Roar avsluttet og takket
for seg som leder.
Årsmøtet ble avsluttet med
premieutdeling.
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