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Tema Møte nr.. 

 1 
Dato Kl. Sted 

15.11.2005 18:00 Golfhuset 
Referat ved Dato for sign. 

Mette Kalve 15.11.2005 
Deltakere 

Ca 30 stk 
Fraværende 

 
Kopi 

Jan Henrik Eriksen, Anne-Liv Brattestå  

 

Punkt Sak 

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Roar ønsket velkommen til ca 30 fremmøtte. Innkalling har stått i TB, Jarlsberg avis 
og på www.solumgolf.no. Ingen kommentarer til denne eller dagsorden. 

2)  
 

Valg av møteleder og referent 
Forslag på Ørnulf Rønningen og Mette Kalve ble vedtatt 

3) Årsmelding fra styret og komiteer 
Roar gjennomgikk årsmeldingen fra styret og de ulike komiteene. 
Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet. 

4) Orientering fra Solum Invest 
Martin Hundstad orienterte. Sesongen har gått relativt bra, og økonomisk lå SI an til 
noe overskudd. Det ble derfor blant annet investert i steinlegging på plassen og 
møtelokaler/klubblokaler. Parkeringsplassen er også utvidet. Solum Invest har 
dessuten fått masse positive tilbakemeldinger på baneforholdene i år, og banen er 
fortsatt åpen! De ønsker å forlenge sesongen så mye som mulig i år, og satser 
samtidig på å legge til rette for tidlig åpning neste år. 
Verken mai, juni, juli eller august ble som forventet inntekstmessig, men det har vært 
en generell nedgang i markedet når det gjelder greenfee-spillere flere steder, og 
været har heller ikke gjort det enklere. Det har allikevel vært en vekst siden 
foregående år. Roar bekreftet at antallet greenfee-spillere har gått ned på de aller 
fleste banene i Norge i år. SI har faktisk hatt en økning, så de er fornøyde. 
Det har blitt holdt færre GK-kurs enn i fjor, og SI håper det blir flere til neste år, da de 
tror dette er en viktig rekrutteringsbase. Martin la til at han vil stå for driften av 
Golfhuset til neste år. 
Orienteringen ble tatt til etterretning av årsmøtet. 

5) Foreløpig regnskap 2005 
Ekstraordinært årsmøte godkjente regnskapet for 2004 i mai. Jan orienterte om 
situasjonen i klubben pr i dag. 
Økningen i antallet medlemmer har gjort sitt til at vi har fått mer inntekter enn 
forventet. Vi har fått 2300 medlemmer mot 1500 budsjetterte. Til gjengjeld har det 
vært færre på kurs, men det betyr også mindre utgifter til for eksempel pro. Det 
kommer neppe flere inntekter i år. Vi har stort sett holdt oss innen budsjettet på de 
fleste utgiftspostene. Vi har imidlertid prioritert det sosiale på turneringer, og brukt 
noe mer penger her enn planlagt. 

http://www.solumgolf.no/
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Det var også litt utgifter til NM senior der Helge Stangeland var med. 
Andre driftskostnader har også blitt noe mer enn forventet pga nytt styrerom, som 
imidlertid har blitt veldig fint. 
Vi har også hatt noen ”uforutsette” regninger fra 2004 som vi ikke hadde budsjettert 
med. Honorar klubbsekretær er lønna til Stian frem til april, men etter dette valgte 
klubben å klare seg uten. 
Utgifter til pro har altså blitt færre pga færre kurs. Det kommer en utgave til av Norsk 
Golf i år, og dermed noe mer utgifter. Klubben bruker n3sport til å fakturere 
medlemskontingenter, og det har spart oss for mye jobb og porto. For dette betaler 
vi 14 kr pr faktura/medlem. 
 
Klubben har endt opp med et solid overskudd i 2005, og styret har derfor foreslått å 
sette av kr. 100 000,- på årets regnskap for å investere i driving range-baller og sand 
i bunkere. Disse pengene skal øremerkes nettopp dette, for å komme spillerne på 
banen til gode. 
 
Vi har ingen gjeld, og god likviditet. 
Revisorene har gått igjennom regnskapet for de 10 første månedene, og har laget 
en foreløpig revisjonsrapport, der det ikke fremkommer noen merknader. 
 
Kommentar: 
Det kom spørsmål om utgiftene til medlemsfakturering faller bort når det blir ansatt 
en sekretær? Det gjør det ikke. Ellers ble det applaudert for økonomien. 

6) Innkommende forslag 
Ingen 

7) Medlemskontingent 2006 
Styrets forslag: 

 
Kr. 690,- for hovedmedlemmer 
Kr. 450,- for juniorer til og med 19 år 
Kr. 300,- for knøtter til og med 11 år 

 
NGF har økt medlemskontingenten med kr. 30,- pr medlem. I forslaget fra styret er 
det lagt inn en greenfee-billett til samtlige medlemmer.  
 
Rundet dette temaet oppsto en viss debatt. Enkelte medlemmer ville vite hvor mye 
klubben skal betale til baneselskapet for disse billettene, og etterlyste en god 
forklaring på hvorfor man valgte en slik løsning. Klubben og Solum Invest er 
fremdeles i diskusjon om innløsningspris for disse greenfee-billettene. Det er 
vanskelig å forutse hvor mange av billettene som blir innløst, og derfor et 
regnestykke som ikke kan forutsies. Flere medlemmer mente at dette er en uheldig 
sammenblanding all den tid vi har en blanding av andelshavere og greenfee-spillere 
i klubben. Statistikken for 2005 viser at det er få av medlemmene (kun 600 av 2300) 
som bruker banen, til tross for at en stor andel bor innen 1 times kjøring. Tiltaket 
med å sende ut greenfee-billetter til medlemmene sammen med Grønt kortene/hvitt 
kortene, kan hjelpe på dette.  
Flere løsninger ble diskutert, som for eksempel at det sendes med en verdikupong 
istedenfor greenfee-billett, og at medlemmene kan tilbys billigere greenfee-billetter 
enn ikke-medlemmer. Det ble også foreslått at andelshavere kan velge om de 
ønsker billett eller ikke. 
 
Etter en pause der styret og medlemmene fikk diskutere litt hver for seg, kom 
følgende forslag fra Per Ellingsen: 
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Kr. 590,- for hovedmedlemmer 
Kr. 400,- for juniorer 
Kr. 250,- for knøtter 
 
uten greenfee-billetter 
 
Forslaget ble satt opp mot styrets og voteringen viste at 18 stemte for styrets forslag, 
og 13 stemte for forslaget fra Ellingsen. 
 
 

8) Budsjett 
Det er budsjettert med medlemskontingenten som nettopp ble vedtatt. Vi har lagt oss 
på samme nivå som i 2005 når det gjelder Grønt kort-kurs. Styret foreslår dessuten 
å ansette en klubbsekretær, og det er satt av kr. 225 000,- til dette på budsjettet. 
Dette inkluderer arbeidsgiveravgift etc. Vi har allerede hatt stillingsannonse ute, og 
har fått inn over 20 søknader. 6 personer er klare til intervju dersom årsmøtet 
godkjenner dagens budsjettforslag. 
 
Vi har dessuten vedtatt økt satsing på juniorer, både internt og eksternt, og regner 
med mer bruk av pro, vintertrening etc.  
 
Vi har også satt av noe mer til komiteene i 2006. 

 
Vi har lagt opp til at det skal gå i balanse. 

 
Kommentarer: 
Det kom spørsmål om hva klubbsekretæren skal gjøre, og personen kommer 
fortrinnsvis til å jobbe med medlemsregistrering, samt besvarelse av innkommende 
henvendelser pr tlf og mail. Det er dessuten svært mye feil i medlemsregisteret som 
en følge av fjorårets manglende oppfølging, og det er en stor jobb å rydde opp i 
dette. 

 
Budsjettet ble deretter enstemmig godkjent. 

9) Valg 
 
Valgkomitèens innstilling: 

 Styret: 
Leder: 
Nestleder: 
Sekretær: 
Styremedlemmer: 
 
Varamedlemmer: 
 

 
Roar Opperud   
Jan Gunhildstad 
Mette Kalve 
Helge Stangeland 
Lars Grov 
Irmelin Herting 
Anders Dalby 

 
Gjenvalg (2 år) 
Ikke på valg 
Ikke på valg 
Ikke på valg 
Ny (2 år) 
Ikke på valg 
Ny (2 år) 

 Juniorkomitè 
HcP/GK-komitè 
Turneringskomitè 
Damekomitè 
Trivselskomit\e 
Seniorkomitè 
Valgkomitèleder 
medlemmer 

Jan Gunhildstad 
Thomas Aastrøm 
Helge Stangeland 
Kine Brekke Hansen 
Aud Dahlgaard Johansen 
Jan Valklev (foreløpig) 
Aud Dahlgaard Johansen 
Jan Kuvaas 

Ny 
Ny 
Ny 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Ny 
Ny 
Gjenvalg 
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Revisorer – leder 
medlem 

Einar Madsen 
Anne Liv Brattestå Bakken 
Jan Henrik Eriksen 

Ny 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Evt Det kom et ønske fra salen om at vedtektene (lovene) for Solum golfklubb var 
tilgjengelige for medlemmene, samt kontrakten mellom Solum Invest og Solum 
golfklubb. 
 
Sett av 16. desember til juleavslutning på Golfhuset! 
 
Leder takket for tilliten og oppmøtet, og åpnet for et medlemsmøte etter årsmøtet. 

 
 


