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19:00

Sted

Golfhuset

Referat ved

Dato for sign.

Mona Gressløs

24.11.08

27 fremmøtte
Fraværende
Kopi

Punkt
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Solum Golfklubb
Solum Gård
3080 Holmestrand

Sak
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent
Valg av møteleder og referent, samt representanter til å underskrive protokollen
Forslag på Ørnulf Rønningen og Mona Gressløs ble vedtatt
Ben Kåsa og Arne Hargott ble valgt til å underskrive protokollen.
Årsmelding fra styret og komiteer
Mette gjennomgikk årsmeldingen fra styret, og komitè-lederne leste årsmeldinger fra
de ulike komitèene. Alle ble godkjent av årsmøtet.
Orientering fra Solum Invest
Martin Hundstad orienterte.
Åpning av banen var allerede15. mars og sesongen fram til mai var positiv. Herfra og
ut året har greenfee-besøkene gått vesentlig ned, noe som gjør at Solum Invest sliter
økonomisk. De vurderer tiltak for neste sesong, og styret holdes underrettet
fortløpende om eventuelle tiltak. Martin trekker seg fra jobben sin som daglig leder
grunnet helsemessige årsaker.
Godkjenning av sportsplan
Harald Sando ga en kort redegjørelse av sportsplanens innhold og presiserte
viktigheten av at styret oppnevner et medlem fra styret som har ansvar for oppfølging
av sportsplanen. Evaluering av sportsplanen skjer etter endt sesong, der
representanter fra de forskjellige komiteer innkalles og kommer med tilbakemeldinger.
Lars Grov tar imot på mail alle aktiviteter som skal inn på Solums årshjul.
Planen ble enstemmig godkjent.
Innkommende forslag
- Forslag 1 fra styret. Godkjent med 21 stemmer.
- Forslag 2 fra styret. Enstemmig.
- Forslag 3 fra Jan Valklev, seniorgruppen.
- Skal dette imøtekommes må vedtektene endres.
- Forslaget ble derfor endret til :”Det vil bli avholdt minst to møter per år med
komite-ledere” Enstemmig.
- Forslag 4 fra Jan Valklev, seniorgruppen. Enstemmig.
Foreløpig regnskap 2008
Roar Opperud la fram endelig regnskap.(se innkommende forslag pkt. 2)
Per Ellingsen leste revisjonsrapporten.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Telefon
(+47411 29 999

Telefax
(+47) 33 05 38 52

2(2)
8)

9)

Benn Kaasa

Medlemsavgift
Styrets forslag er å beholde seniorkontingenten som den er.
Alle juniorer betaler kr 200. (under 18 år)
Enstemmig vedtatt.
Budsjett
Roar Opperud la fram styrets forslag til budsjett for 2009. Styrets forslag ble vedtatt
med Jan Gunhildstads endringsforslag om at kr 15.000 flyttes fra udisponerte midler
til seniorgruppa. Styrets opprinnelige forslag fikk 8 stemmer, mens Gunhildstads
endringsforslag fikk 15 stemmer og ble dermed vedtatt.
Styret:
Leder:
Mette Grov
ikke på valg
Nestleder:
Roar Oppreud
gjenvalgt
Styremedlemmer:
Mona Gressløs
gjenvalgt
Lars Grov
ikke på valg
Ørnulf Rønningen
ikke på valg
Martin Hagmann
ikke på valg
Varamedlemmer:
Paul Stalsberg
gjenvalg
Jens Petter Rønningen
ikke på valg
Juniorkomite

Martin Hagmann

ikke på valg

Hcp/gk.komite

Thomas Aastrøm

ikke på valg

Turneringskomite

Ørnulf Rønningen

ikke på valg

Banekomite

Oddvar Bakken
1 rep fra styret
1 rep. fra baneselskapet

ikke på valg

Kontaktperson Ngs

Helge Stangeland

ikke på valg

Leder seniorgruppa

Oddvar Bakken

ny

Leder damegruppa

Andrea Nilsen

ikke på valg

Revisor

Per Ellingsen
Terje Karlsen

ikke på valg
ny

Valgkomite

Helge Stangeland
Hanne Murer
Tore Persen

ikke på valg
ikke på valg
ny

Arne Hargott
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