Årsmøte i Solum golfklubb 2010
23. november 2010 – Nedre Gausen kompetansesenter
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Årsrapport for 2010 fra styret i Solum golfklubb
Styret har i denne perioden bestått av:
Leder, - fram til 1.06.10
Nestleder / leder fra 1.06.10
Styremedlem/nestleder fra 1.6.10
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem/ leder Juniorgruppe
Varamedlem/ styremedlem fra 1.6.10
Varamedlem
Baneselskapets representant

Roar Opperud
Ørnulf Rønningen
Hanne Christina Mürer
Mona Gressløs
Nina Lund Karlsen
Henrik Franck
Gudmund Eikli
Roy Bekkestad
Bjørn Hundstad

Styrets arbeid

Det har vært avholdt 12 styremøter og et medlemsmøte i denne perioden. Styret fikk en
spesiell situasjon i år, da leder Roar Opperud sluttet på kort varsel grunnet flytting. Det ble
en omrokering i styret der nestleder Ørnulf Rønningen gikk inn som leder og Hanne Mûrer
som nestleder. Styret har behandlet styresaker og bistått ved turneringer og arrangementer.
Klubbsekretær

Stine Tikkanen er ansatt i 50% stilling som klubbsekretær. Det ble en del jobb med
medlemskontingenten og utsendte fakturaer på mail i starten på året. Mange av
medlemmene hadde ikke oppdatert e-mail-adressene sine i Golfbox, og det ble derfor mye
forsinkelser og misforståelser når vi i år begynte med nytt system og faktura på mail.
Klubbsekretæren har varslet styret at hun vil slutte i stillingen f.o.m. 1.2.11.
Klubben

Solum har per i dag ca 1.650 medlemmer, noe som er en merkbar tilbakegang fra i fjor. Vi
sliter med rekrutteringen av juniorer og lokale medlemmer. Klubben må fortsette jobben
med gode tiltak for å få med flere unge. Benn Kaasa og Nils Kalve har gjort en meget
imponerende innsats når det gjelder de minste i klubben vår. Det har vært stor aktivitet og
mange på trening. Klubben måtte gå til innkjøp av ny knøttebag! Styret vil også berømme
Helge Stangeland som stiller opp og gjør en meget viktig jobb for klubben både som pro,
med juniorene, Veien til golf, skolegolfen m.m.
Samarbeid med baneselskap/klubb:

Banen vår har vært i meget bra stand i hele år. Det har vært en glede å spille på Solum fra
tidlig vår til sen høst. Greener og fairwayer har vært flotte, og t.o.m. bunkerne har vært
spillbare om da ikke regnet har vært for ille. Det ble 3 dager med dugnad på våren med ok
oppmøte. Planen videre i år var å få til et nytt treningsfelt der klubben stilte midler til
rådighet, men dette stoppet opp og ble bare med planene.
Styret har gjennom året flere ganger drøftet baneselskapets ulike planer om mulige
endringer i drift av banen og hvilke konsekvenser dette ev. ville kunne få for klubben. Enn så
lenge foreligger det ingen beslutninger om endringer i driften.
Styret har kjøpt inn en flatskjerm til klubbhuset. Den er nå hengt opp og kan kobles til PC.
Det er greit med resultater direkte på skjermen under turneringer, og muligheter for tvsendinger i klubbhuset.
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Aktiviteter

Klubben hadde medlemsmøte på Ekeberg skole den 23.03.10 med 35 fremmøtte.
Det har vært god aktivitet på de faste ukedagene med seniorgolf, tirsdagsgolf og damegolf,
men det er plass til mange flere på disse aktivitetene.
Det har også vært en rekke turneringer som Pink Cup, Nordea Pairs, B-, C- og D-Tour, DNgolf, Holmestrand Open, Klubbmesterskapet og senest en avslutningsturnering med det
sosiale i fokus.
Skolegolf

Også i år ble det skolegolf, og det ble utvidet til tre skoler. Vi fikk besøk av 7. klassene fra
Ekeberg, Kleiverud og Gausetangen. De kom fulltallig og hadde ”gymtime” på golfbanen tre
uker på rad, dvs. ca 9 ganger. Dette tilbudet blir godt mottatt og vi får fine tilbake-meldinger.
Seniorgruppa stilte opp og gjorde en kjempefin innsats disse dagene. Helge Stangeland og
Martin Hagmann hjalp også til. Uten disse personene hadde det blitt vanskelig og fått
gjennomført skolegolfen. Styret ser gjerne at seniorene kan gjennomføre skolegolf også
neste år.
Veien til golf

Det har vært avholdt tre kurs i Veien til Golf. Ingen fra klubben er kurset på den nye
opplæringsmetoden ”Veien til golf” utenom Roar Opperud. Positivt er det at det likevel har
blitt avholdt kurs med ca 15 stk. der Helge Stangeland har gjennomført kursene.

Annet
Ørnulf og Roar deltok på Områdevise lederforum i Tønsberg i mars, og de var også på
Dommersamling.
Klubben har i år fått tilskudd fra kommunen med ca 13.000 kr og fra NIF ca 50.000 kr.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping har gitt klubben den nette sum av ca 4.000 kr.
Styret vil også takke Lars Grov for hjelpen vi får til hjemmesiden vår.
For styret i Solum Golfklubb
Ørnulf Rønningen

Side 4

Rapport fra Turneringskomiteen
Årets turneringssesong startet lørdag 24. april og ble avsluttet 9. oktober. Turneringskomiteen
har i år arrangert følgende turneringer:
Holmestrand Open
B-, C- og D-Tour
Klubbmesterskap
DN Golfen
Pink Cup
Nordea Pairs
Åpningsturnering
Avslutningsturnering
14 Tirsdagsgolfturneringer

Seniorgruppa og damegruppa har i tillegg arrangert turneringer for sine medlemmer, slik det
fremgår av deres aktivitetsrapporter.
Holmestrand Open var også i år den turneringen som hadde størst deltagelse. Turneringen gikk
over to dager: Det var tre klasser samt at det var mulighet for å stille i egen klasse for stableford
begge dager. Det var ca 45 deltagere på lørdag og 49 deltagere på søndag.
Klubben arrangerte B-, C- og D-tour for juniorer 24. juli. Det var 19 deltagere på B-tour og 10 på
C-tour. Den litt lave deltagelsen skyldtes nok at arrangementet gikk av stabelen midt i ferien.
Turneringen ble gjennomført i flott vær og vi mottok en flott tilbakemelding for gjennomføringen av arrangementet.
Klubbmesterskapet ble også i år arrangert i annen helg enn de omkringliggende klubbene. Dette
for å muliggjøre mer spill på banen fra andre klubber som selv arrangerte klubbmesterskap.
Grunnet liten deltagelse av gutter junior, jenter junior, damer og damer senior så ble det bare
kåret to klubbmestere i år:
Herre senior: Per Ellingsen
Herrer:
Aleksander Dramstad Olsen
Det ble også i år arrangert Stableford-konkurranse både lørdag og søndag for de som ikke deltok
i slagkonkurransen.
Vi gjennomførte også i år DN golfen, dette var en parturnering i regi av Dagens Næringsliv.
Vinnerne av turneringen som ble arrangert på Solum kvalifiserte seg til regionsfinale. Vinnere av
klasse A var Ekvall og Johannesen og i klasse B gikk Andrea Nilsen og Per Ellingsen til topps.
Deltakelsen på de øvrige turneringer har variert fra 10 til i underkant av 30. Vi har dessverre
registrert en nedgang i antall deltagere på turneringene i år. Hoveddelen av startkontingentene
har også i år godt til premiering og servering av vafler under tirsdagsgolfen. Også i år har
turneringsvirksomheten bidratt med et lite overskudd til klubbkassa
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Det har også i år vært mange personer som har deltatt i arrangeringen av turneringene, både
under de ”store” turneringene og også ved tirsdagsgolfen. Lederen ønsker å takke alle for det
den enkelte har bidratt med. Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg som
turneringsansvarlig og ønske de som skal ta over lykke til med oppgaven.

Holmestrand 18. november 2010.

Ørnulf Rønningen
turneringsleder
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Årsrapport for 2010 fra Damegruppa i Solum Golfklubb
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Kirsten S. Bekkestad
Kasserer:
Hanne Murer
Sekretær:
Mette Grov
Aktivitetsleder: Ann Mari Ausland
Styremedlem: Nina Karlsen
Valgkomité
Aud Dahlgaard Johansen og Anne Nilsen
Det er avholdt 6 styremøter, samt noen møter på mail gjennom sesongen.
Det har vært en aktiv sesong:
Turneringer:

Vi har deltatt på Ladies Tourer på Vestfold Golfbane og Borre Golfbane. Dette er noe
vi synes er morsomt å være med på. Det er alltid moro å treffe nye golfvenner.

Andre aktiviteter:
Grøtfest hos Nina. Hyggelig kveld hvor aktivitetskomiteen (Ann Mari og Nina) virkelig
hadde gjort det koselig.
Imjelt Golf: Simulatortrening 2 ganger i løpet av våren. Det er fin trening og en god
måte å beholde kontakten i gruppa på.
Damekveld på klubbhuset hvor vi inviterte med oss noen venninner. Der hadde vi
besøk av Carisma som demonstrerte sminke og klær. Vi ble ganske mange og koste
oss med god mat og drikke. Målet var at disse venninnene kanskje skulle dukke opp
på banen utover sommeren.
Dametur til Sverige - med turnering både på Øya Golf i Østfold og i Fjellbacka.
Kjempehyggelig helg.
Vi har besøkt damene i Hof og har hatt gjenvisitt av Hof-damene. Vi ser det som
veldig viktig med godt samarbeid mellom klubbene.
Sommeravslutning på Båthuset. Hyggelig kveld med god mat og drikke og fin
stemning.
Dametrening med Helge Stangeland på onsdager i vår-halvåret. Håper å komme i
gang med samme type aktivitet igjen til våren.
Sist, men ikke minst - 15 ganger onsdagsgolf hvor vi i snitt har vært ca. 10 stk. Kun en
onsdag har været stoppet oss. Ellers har vi gått ut i alt slags vær.
Planlagt match-turnering rant dessverre ut i sanden, men blir tatt opp igjen neste
sesong.
Målsetting for denne sesongen var også å få med flere damer på onsdagskveldene, samt at disse
kveldene skulle bli hyggelige og innholdsrike for de som er med. Størrelsen på gruppa er imidlertid
stabil, men vi satser videre med friskt mot i neste sesong.
På onsdagene er ikke poengtelling det viktigste, men vi skriver scorekort hver gang og har
premieutdeling sammen med kaffe og vafler. Premiene får vi inn på den måten at alle legger litt i
premiekassa. Vi er ikke regelryttere, men prøver å spille etter reglene så godt vi kan. Vi lærer av
hverandre og blir tryggere på banen. Dette ser vi på som veldig viktig for å få flere damer til å melde
seg på andre turneringer enn bare dame turneringer. Vi har i alle fall hatt det hyggelig vi som har
vært her og ser frem til neste sesong.
Årsmøte med middag arrangeres 12. november kl. 19.00 på Klubbhuset.

Holmestrand 1. nov. 2010
Kirsten S. Bekkestad
Leder
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Årsrapport for 2010 fra Seniorgruppa i Solum golfklubb
Styret i seniorgruppa har bestått Tore Persen, Oddvar Bakken, Bjørn Johansen, og Helge Stangeland.

Aktiviteter
Mandagsgolfen er den faste aktiviteten. I år har det vært 27 med + noen gjestespillere. De
fleste gangene er vi mellom 15-18 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.

Pokalkampen mot Sande, Hof og Hurum spilles som enkel turnering med 6 spillere fra
hver klubb. Her trakk vi oss fra siste matchen på Hurum, da vi ikke hadde lag som kunne
stille. Sande vant for øvrig turneringen.

Divisjonspill i Norsk Seniorgolfs regi, Vi spilte i 1.div mot lag fra Borre 1, Nøttrøy 2, og
Vestfold 1.
Dobbel turnering mot hver klubb, 4 spillere hver gang. Vi har hatt 9 spillere som har delt på
matchene. Borre 1 vant. vi ble sist i gruppa, og spiller i 2 div. neste år. (Manglet bare 1 poeng
for å kunne fortsette å spille i 1 div. neste år)
Vi har deltatt i Lag-NM 3 divisjon. (H.Stangeland, O.Bakken, P.Ellingsen og L,Grov).
Konkurransen gikk den 14. og 15. august på Atlungstad ved Hamar. Spilleformen var
slagkonkurranse uten handicap over 36 hull. Vi spilte fourball bestball første dag og singlematcher den andre dagen. Vi plasserte oss midt i klassen, uten at noen av spilte helt topp.
Det var 22 lag som var med.

Johans pokal spilles om som matchspill over 9 hull. Vinner ble Jan Valklev.

Økonomi
Vi fikk 5000,- fra klubben og ble lovet at vi skulle få 4000,-senere. Disse pengene kom aldri til oss.
Vi har dekket greenfee til divisjonsspill og pokalmatchene for de som representerte klubben.
Til NM dekket klubben greenfee og overnatting.

Konklusjon
Vi har spilleform og seriøsitet som spillerne trives med, men vi skulle gjerne hatt flere med. Spesielt
damer har vært lite med. I match spillet mot Sande, Hof og Hurum må vi ha med to damer hver gang,
og dette har bydd på problemer i blant å få med. Så vi håper vi får flere med.
Ellers har klubbhuset fungert fint for oss i år, en takk til Aud som sto sentralt da vi hadde avslutning
med premieutdeling, og ble servert nydelig fårikål.

Holmestrand, den 25. oktober 2010.

Tore Persen
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Forslag til årsmøtet fra styret
Forslag 1:

Omgjøring av stilling til daglig leder
I forbindelse med at vår nåværende klubbsekretær har sagt opp sin jobb og slutter den 1. februar,
foreslår styret at stillingen som klubbsekretær gjøres om til stilling som ”daglig leder”. Daglig leder
skal ha arbeidssted på golfbanen i perioden fra mai til oktober. Stillingsstørrelsen begrenses oppad til
et halvt årsverk, hoveddelen av arbeidstiden blir lagt til den perioden mai til oktober.
Arbeidsoppgaver og detaljert arbeidsbeskrivelse utarbeides av påtroppende styre. Påtroppende styre
gis oppgaven med å tilsette/ engasjere daglig leder.
Styret foreslår at det engasjeres en person eller et byrå til å føre regnskapet for golfklubben.
Påtroppende styre får i fullmakt til å engasjere hjelp til å føre regnskapet for golfklubben.
Kostnaden til dette forslag skal ikke overstige den kostnaden klubben har hatt for klubbsekretær.

Forslag 2

Kjøp av tjenester fra nye driver
Styret ber om fullmakt til å inngå avtale med drivere om kjøp av tjenester i form av kurs, instruksjon,
ballkort og lignende for inntil 150.000,- Dette benyttes til subsidierte aktiviteter for medlemmene og
for å utvikle klubben sportslig og sosialt. Pengene tas av de oppsparte midlene. Forslaget gjelder kun
for 2011.

Forslag 3

Kontingent
Styret foreslår å beholde nåværende kontingenten for medlemmer over 19 år på 715 kr
Kontingenten for medlemmer under 19 år settes til 250 kroner.
Økningen i medlemskontingenten for medlemmer under 19 år motiveres med at de som ønsker kan
delta på organisert trening, det kreves ikke inn egenbetaling for dette.
Kontingentene fastsettes under forutsetning av at man betaler inn regning utsendt på e-post.
Dersom det må sendes ut faktura via posten tilkommer et faktureringsgebyr på kroner 50,-
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Budsjettforslaget bygger på følgende forutsetninger:
1600 voksne medlemmer á 715,-, 200 juniormedlemmer á 250,- og en avgift til baneselskapet på 155,- pr. ordinært medlem.

Budsjett 2011
3010
3012
3020
3025
3030
3090
3400
3410

Medlemskontingent
Grasrotandelen
Kursinntekter
Baneprøver
Turneringer
Renteinntekter
Tilskudd fra kommunen
Tilskudd fra NIF

SUM

Driftsinntekter

4120
4130
4150
4160
4170
4200
4210
4220
4225
4230
4235
4240
4245
4247
4250

Turneringer
Baneutgifter/ banekomité
Vederlag til SI
Kursmateriell
Handicap-kort
Juniorarbeid
Damekomité
Turneringskomité
Trivselskomité
Grønt kort/handicap-komité
Seniorkomité
Deltakelse NM - lag (alle grupper)
Deltakelse juniorturneringer
Deltakelse turneringer
Skolegolf, (impl.sportsplan)

SUM

Varekostnad

5000
5310
5400
5402
5500

Lønn til ansatte
Pensjonsforsikring
Arbeidsgiveravgift
Skattetrekk
Annen kostnadsgodtgjørelse

SUM

Lønnskostnad

6210
6340
6540
6710
6730
6740
6750
6800
6810
6840
6850
6900
6921
6940
6941
6950
7040
7310
7320
7350
7410
7420
7450

Leie kontor/møterom
Lys, varme - lokaler
Inventar, kontorutstyr
Forsikring
Pro - Instruktør kurs
Pro - Instruktør trening
Egne instruktører kurs/baneprøve
Kontorrekvisita
Datautstyr/edb-kostnad
NGF - Norsk Golf
Avgift - Golfbox
Telefon/datalinje
Diverse kostnader
Porto
Gebyr fra Sendregning.no
Mamut avgift, medlemskontingent
Kurs tillitsvalgte
Møteutgifter, interne
Reklame/markedsføring
Deltakelse møter eksternt
Medlemskontingent NGF
Godtgjørelser/gaver
Budsjettert udisponert

SUM
SUM
SUM

Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat

Budsjett 2011

Resultat 2010

Budsjett 2010

1 194 000,5 000,0,0,10 000,12 000,20 000,20 000,-

1 250 000,3 000.30 000,5 000,50 000,15 000,20.000,20.000,-

1 261 000,-

1 393 000,-

5 000,5 000,248 000,0,5 000,30 000,5 000,0,5 000,0,5 000,10 000,5 000,10 000,20 000,-

45 000,20 000,255 000,10 000,5 000,40 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,40 000,10 000,20 000,10 000,-

383 000,-

480 000,-

185 000,2 000,33 000,0,0,-

180 000,2 000,.
33 000,0,0,-

220 000,-

215 000,-

35 000,9 000,5 000,5 000,0,0,0,5 000,15 000,200 000,50 000,10 000,0,3 000,25 000,0,5 000,5 000,5 000,10 000,280 000,20 000,1 000,-

35 000,9 000,5 000,5 000,20 000,10 000,5 000,10 000,10 000,160 000,0,10 000,0,3 000,0,40 000,10 000.5 000,5 000,10 000,300 000,20 000,25 000,-

688 000,1 261 000,0

697 000,1 392 000,1 000,-
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Innstilling fra valgkomitéen
VERV:

NAVN:

TID:

LEDER:
NESTLEDER:
STYREMEDLEM:

VARAMEDLEM:

JUNIORKOMITE:(knøtter)

HCP/GRØNT KORT- KOMITE:

GUDMUND EIKLI

1 ÅR

HANNE CHRISTINA MURER

1 ÅR

AUD DALGÅRD JOHANSEN

2 ÅR

BJØRN RUNAR ERIKSEN

2 ÅR

ROY BEKKESTAD

1 ÅR

HARALD SANDO

2 ÅR

FREDER ENEVOLD BERGUN

2 ÅR

NILS KALVE

2 ÅR

BEN KAASA

2 ÅR

THOMAS AASTRØM

1 ÅR

MARTIN HAGMANN

2 ÅR

TURNERINGSLEDER:
BANEKOMITE:

BJØRN JOHANSEN

KONTAKTPERSON NORSK
SENIORGOLF:

ODDVAR BAKKEN

REVISOR:

PER ELLINGSEN
TERJE KARLSEN

VALGKOMITE:

TORE PERSEN
JENS PETTER HANSEN
ANDREA NILSEN
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PÅ VALG
1 ÅR

Glimt fra
Holmestrand Open 2010
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