Årsmøte i Solum golfklubb 2011
9. februar 2012 kl. 19.00 – Nedre Gausen kompetansesenter
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Årsberetning for 2011 - fra styret i Solum golfklubb
Styret har i denne perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem - sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem – vara
Styremedlem – vara

Gudmund Eikli
Terje Karlsen
Hanne Christina Mürer
Roy Bekkestad
Aud Dahlgaard Johansen
Harald Sando(har møtt fast i styremøtene)
Freder Enevold Bergun (har møtt fast i styremøtene)

Styremedlem

Bjørn Runar Eriksen (flyttet og sluttet før det første styremøtet… )

Styrets arbeid
Styrets sammensetning i år ble slik at det var relativt liten erfaring og kjennskap til det tidligere styrearbeidet i klubben. Styret hadde lite kjennskap til interne ordninger og systemer og hvordan ting har
vært gjort tidligere. Denne situasjonen ble ikke noe enklere ved at klubbsekretæren sluttet før styret var
kommet ordentlig i gang, og de nye daglige lederne (Golf Solutions as) var nye på banen. Styret har
dermed hatt en bratt læringskurve i sitt arbeid.
Det har vært avholdt 14 styremøter og et medlemsmøte i denne perioden. I tillegg har styreleder, nestleder, turneringsleder og daglig leder hatt flere mindre arbeidsmøter. Forutsetningene og utgangspunktet for styrets arbeid tatt i betraktning, er vi rimelig tilfreds med virksomheten og det vi har fått til.
Vi ser fortsatt at det er mangt som kan forbedres og vi må ta sikte på å bygge stein på stein og ha et
langsiktig perspektiv på mange forbedringsmål.
Mye arbeid har vært satt inn på å få på plass et godt grunnlag for virksomheten. Vi har ordnet opp i nødvendige formaliteter som korrekt registrering i Brønnøysundregisteret, korrekte fullmakter i banken,
gode regnskapsrutiner, orden i medlemsregisteret, bedre informasjon til medlemmene og praktiske forhold etc.
For å få god oversikt over klubbens arkiver og sikre god kommunikasjon i styret, har vi valgt å legge alle
dokumenter og filer som det arbeides med i «Dropbox». Dette betyr at styremedlemmer og andre som
gis tilgang, kan dele dokumenter elektronisk ved at de er lagret i «nettskyen», dvs. på en server som
klubben har et beskyttet område på. Dette har vist seg å gi grunnlag for meget hensiktsmessige og
effektive arbeidsmåter.

Klubben – medlemssituasjonen
Rapport fra medlemsmassen i Golfbox pr 23.1.2012 viser at klubben hadde 1461 medlemmer. Fordelingen av medlemmene på hcp, kjønn og alder fremgår av rapporten fra hcp-komitéen på s. 7.
Antallet medlemmer viser en nedgang fra fjoråret. Styret har gjennomført en svært omfattende, og helt
nødvendig, opprydningsaksjon i klubbens medlemsregister. Vi har fulgt opp og krevd inn tidligere utestående fordringer og gjennom dette arbeidet fått ryddet kraftig opp i mangelfulle opplysninger i medlemsarkivet. Fjorårets årsberetning anga et medlemstall på 1650, men det synes ikke å ha vært et helt
reelt tall. Vi valgte i nyhetsbrevet som ble sendt i desember, å minne medlemmene på at alle medlemmer er forpliktet til å betale medlemskontingent når man står som medlem pr 1. januar. Dette medførte
nok at noen flere meldte seg ut før jul enn det som ellers ville vært tilfelle. Samtidig håper vi da at det
skal være noe enklere å få medlemmene til å betale kontingenten i 2012 enn det vi erfarte i 2011.
Dersom alle medlemmer holder sine kontaktopplysninger oppdatert i Golfbox og betaler kontingenten
innen forfall, så er det til enormt stor hjelp i styrets arbeid.
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 og forsterke arbeidet for å rekruttere
flere medlemmer.
Det er gjort en flott innsats i knøttegolfen og med skolegolfen. Vi hadde flere kursdeltakere på VTGkursene i 2011 enn i 2010 (30 sml. med 15 året før), men vi må få på plass bedre oppfølgingstiltak slik
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disse aktivitetene i større gard fører til flere medlemmer på lang sikt.

Økonomi
Det er viktig å bemerke at avlagt regnskap (se s. 16) gjelder for 14 måneder, en justering som er gjort for
å komme i takt med ordinære regnskapsår.
Årsmøtet vedtok at regnskapet for 2011 kunne gjøres opp med et underskudd på kr. 150.000,Det har i gjennom året vært jobbet aktivt med inndriving av utestående fordringer fra medlemmer som
ikke hadde betalt kontingent i 2010 og 2011. Totalt var dette ca 570 medlemmer for 2011 og ca. 200 fra
2010. Vi har hatt et nært og godt samarbeid med Debet As. Resultatet av dette arbeidet er at vi totalt
har fått inn ca. 300.000,- i kontingentinnbetalinger inkludert purregebyr og renter mens vi har hatt
kostnader på ca. 65.000,- til Debet As for jobben de har gjort.
Det er videre brukt ca. 25.000,- på en ekstra opprydding i regnskapsføring.
Årsmøtet bevilget å kunne bruke inntil kr. 150.000,- på kjøp av tjenester fra Golf Solutions as i form av
protjenester til klubbens medlemmer/grupper. Det er brukt i underkant av kr. 80.000,- til dette
formålet.
De ovenstående aktiviteter resulterte i at regnskapet for 2011 (14 mnd.) gjøres opp med et lite overskudd på ca. 10.000,Det er Regnskaps- & Konsulenttjeneste AS som i 2011 har hatt
ansvaret for klubbens regnskap. Klubben har i i regnskapsåret fått
tilskudd fra NIF på ca 56.000 kr og fått momskompensasjon på
nesten 70.000.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping har i 2011 gitt klubben ca. 7.500
kr. Det er nesten dobbelt så mye som i fjor. Takk til de 25 tipperne
som på denne måten har latt 5 % av sin spilleinnsats komme
Solum gk til gode!

Grasrotandelen: Inntekter (x 100,- ) og antall spillere

Klubbsekretær – daglig leder
Vår tidligere klubbsekretær sluttet 1. februar 2011.
Styret hadde fullmakt fra årsmøtet i 2010 til å engasjere ny «daglig leder» ev. ved å inngå avtale med et
firma. Styret inngikk avtale med Golf Solutions as om at de skulle levere de nødvendige administrative
tjenestene til klubben. Denne avtalen ble inngått 1. februar og ble i forståelse mellom begge partene
avsluttet i midten av oktober. Hovedårsaken til at styret valgte å avslutte dette samarbeidet (om
administrative tjenester) var driftsendringer i GS som gjorde at de ikke hadde tilfredsstillende kapasitet.
Styret har på slutten av 2011 arbeidet med å finne en ny løsning på «daglig leder»-funksjonen, og vi er
meget tilfredse med å ha inngått en avtale med enkeltmannsforetaket til Jan Helge Fosse. Fra 1. januar
2012 overtok han ansvaret for funksjonen som daglig leder. Han er autorisert regnskapsfører og vil også
ha ansvaret for klubbens regnskaper.
Styret vurderer dette som en langt bedre løsning enn det vi startet 2011 med. Jan Helge Fosse er allerede i full aktivitet og ikke minst med tanke på at Jan Helge har en solid golfkompetanse, -erfaring og interesse, så ser vi meget lyst på de kommende årene!

Informasjonsarbeidet i klubben
Ny hjemmeside
Styret har nedlagt et betydelig arbeid med å få på
plass en ny hjemmeside for klubben. Tiden og
utviklingen hadde løpt fra den tidligere løsningen og
styret valgte å gå for et konsept som var utviklet av
CatchMedia på oppdrag fra og anbefalt av NGF. Selv
om hjemmesiden opplagt har et forbedringspotensial
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i forhold til aktualitet og funksjonalitet, er vi tilfredse med løsningen som ble valgt.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer og håper på innspill, bilder (ikke
minst!) og tips om stoff i enda større grad i 2012.

Nyhetsbrev
Klubben har i 2011 sendt ut fire nyhetsbrev til
alle medlemmene som har registrert e-postadresse 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 epost. I løpet av året har vi ryddet betraktelig i
dette og det er nå langt færre medlemmer som har gamle, mangelfulle eller ukorrekte e-postadresser.
Vi har fått flere positive tilbakemeldinger på nyhetsbrevene.

Oppslagstavlen utenfor klubbhuset
- har fått et løft i løpet av sesongen. Dette gjelder både selve tavlens tilstand og innholdet i
informasjonen / oppslagene.

Facebook-siden
Golf Solutions as har fått i gang en aktiv
Facebookside som nå har nærmere
200 medlemmer. (Er du med?)
Her er det tidvis stor aktivitet,
særlig i tilknytning til de som skjer på
banen. Et flott tiltak!

Baneforholdene
Solum golfbane åpnet i år i midten av april og holdt åpent helt til snøen kom den 6. desember, (i tillegg
var banen åpen noen dager helt på slutten av året). Totalt var banen åpen i 245 dager i 2011.
I motsetning til foregående sesong, så holdt greenene i 2011 i lange perioder ikke ønskelig standard. Det
var jo en meget nedbørsrik sommer og Solum var ikke alene om å slite med greenene. I løpet av
sesongen bedret greenene seg noe, bl.a. etter at de ble luftet og dresset. For øvrig har banen vært i god
stand og har tålt godt de svært fuktige forholdene som rekordnedbøren har gitt.
Også i år har alle som har spilt på Solum mye å takke Bjørn Johansen for. Hans uvurderlige innsats har
vært et avgjørende bidrag til gode spilleforhold.
Vi kunne i år glede oss over at det ble investert i nye flagg på banen; ekstra lange flagg på hullene 6, 12
og 17). Dette var etterlengtet og ble satt pris på av spillerne.
I 2010 ble det banen slopet på nytt og den nye slopen ble implementert i 2011. Dette medførte behov
for nye scorekort hvilket styret besørget. Spennende og funksjonelt var det også at GS bidro med en
anskaffelse av en egen modul til Golfbox som gjør det mulig å trykke opp «personlige», ferdig utfylte
scorekort, både til selskapsrunder og turneringer.

Nye drivere på Solum
Fra sesongen 2011 har baneeier leid ut driften av banen til selskapet Golf Solutions as. Selskapet, som
første del av sesongen bestod av Martin Simensen og Jan Vidar Drøbak, startet opp med å forta en
innvendig oppussing av kafeen. I sommer gikk Jan Vidar Drøbak ut av selskapet og Martin har etter det
drevet alene. Martin har vært en vitamin-innsprøyting hva angår golfkompetanse i miljøet på Solum!
Golf Solutions har innført et eget konsept for kjøp av spilletid og protimer m.m. som kalles GolfTotal.
Opplegget som er forbeholdt medlemmer i Solum gk, er inspirert av helsestudioordningen, og innebærer at man tegner en kontrakt og for et fast månedsbeløp får fritt spill på banen, treningstid m.m.
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På forrige årsmøte ble det vedtatt at klubben kunne bruke inntil kr. 150.000,- til kjøp av pro-timer til
gruppene og klubbens medlemmer. Tanken var også at dette skulle være et bidrag til å hjelpe Golf
Solutions as i gang på Solum. Det viste seg at den avsatte rammen rett og slett ble for mye å bruke på en
sesong; det ble ikke praktisk gjennomførbart. Resultatet ble at vi kjøpte pro-tjenester (inkl. skolegolf og
VTG-kurs) for om lag halvparten av det årsmøtet stilte til «disposisjon».

Aktiviteter
Klubben hadde medlemsmøte på Solum den 7. april med meget bra frammøte. Det har vært god aktivitet på de faste ukedagene med seniorgolf,
tirsdagsgolf, damegolf og ikke minst på knøttegolfen. Det er fortsatt plass
til flere på disse aktivitetene! Se egne rapporter fra de ulike gruppene.
Også i 2011 ble de tradisjonelle turneringene som Pink Cup, Nordea Pairs,
Holmestrand Open, klubbmesterskapet arrangert. Det ble også arrangert
en vellykket NSG-turnering og en avslutningsturnering med en
etterfølgende meget godt besøkt og vellykket avslutningsfest.
Skolegolfen ble i sesongen 2011 utvidet med tilbud til fire skoler. 7. klasseelever fra Ekeberg, Kleiverud, Montesorri og Gausetangen takket ja til
tilbudet. De kom fulltallig, og hadde ”gymtimer” på golfbanen tre uker på
rad (mai / juni), dvs. ca. ni ganger totalt. Elevene, sammen med ansvarlig
lærer fra skolen, fikk prøve seg på driving-rangen, puttingen og på banen.
Klubben stiller med gratis køller og baller. Tilbudet blir godt mottatt og vi får fine tilbakemeldinger fra
skolene. Medlemmer fra seniorgruppa stilte opp og gjorde en kjempefin innsats disse dagene sammen
med Martin S. - Vi vet konkret at skolegolfen har ført til at tre-fire stk har begynt å spille. Derfor tilbudet bør videreføres også neste sesong. Organisering i mindre grupper blir viktig å få til, og
samarbeidet med seniorgruppa vil fortsatt vil ha stor betydning!

Veien til golf
Det har vært avholdt fire kurs i Veien til Golf. Klubben engasjerte Martin Simensen til å holde kursene og
totalt var det 30 som fullførte kursene.

Annet
Styremedlemmer har deltatt på flere kurs i Golfbox (turneringer, medlemsadministrasjon) og turneringsledelse. Styreleder og daglig leder har deltatt på Områdevise lederforum i Tønsberg.

Oppsummering
Det forholdsvis ferske styret har hatt en bratt læringskurve hvor det har vært mye nytt å sette seg inn. Vi
er rimelig tilfredse med mye av det vi har arbeidet med, men ser også helt klart behov for forbedringer
og områder som det må gripes fatt i. Vi ønsker 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!
NIF har fått ny lov og dette får den konsekvensen at alle idrettslag må sørge for at egen lov blir revidert
og endret i tråd med ny lovnorm for idrettslag. Selv om den nye loven gjelder allerede fra 1. januar 2012
så får idrettslag og klubber en tid på seg til å utarbeide, vedta – og få godkjent nye lover. Styret vil
arbeide med å gjennomgå og lage et nytt lovforslag som legges fram på neste årsmøte.
I denne sammenhengen er det også naturlig at vi parallelt ser på klubbens organisasjonsplan og om det
er behov for å gjøre endringer i denne. Begge deler vil vi komme tilbake til på neste ordinære årsmøte.
Vi ser fram til sesongen 2012 med godt mot og håper på stor aktivitet, godt vær, gode forhold på banen
og mange trivelige selskaps- og turneringsrunder!
Holmestrand, den 1. februar 2012
Gudmund Eikli,
styreleder
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Rapport fra Hcp/ Grønt kort-komiteen
Det har i år vært avholdt fire Veien til golf-kurs, med 28 deltakere.
Sesongen i år har vært grei nok for grønt kort-komitéen med tanke på antall deltakere på kursene.
Av disse 28 deltakerne, har alle meldt seg inn i klubben. Men noen har allerede meldt overgang til andre
klubber til neste år.
Vi har i sesongen behandlet tre forespørsler fra medlemmer som av ulike årsaker har ønsket å heve sitt
handicap. Alle disse er imøtekommet. Dette har kommet inn via div kanaler. Det er viktig å presisere at
det er kun lederen for hcp-komitéen som kan godkjenne dette.
For sesongen 2012, så vil komitéen skifte navn til hcp-komitéen. Dette siden «Grønt kort» ikke lenger
eksisterer.
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
5
5
Gruppe 2: 4,5 - 11,4
0
42
42
Gruppe 3: 11,5 - 18,4
3
123
126
Gruppe 4: 18,5 - 26,4
15
220
235
Gruppe 5: 26,5 - 36,0
73
288
361
Gruppe 6: Over 36
231
406
637
Intet handicap eller HCP =99
15
40
55
I alt
337
1.124
1.461
Aktive medlemmer fordelt på kjønn og aldersgruppe
Aldersgruppe
Damer
Menn
I alt
Under 25 år
22
114
136
25-60 år
249
879
1128
Over 60 år
66
131
197
I alt
337
1.124
1.461
Mvh
Thomas Aastrøm (sign)
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Rapport fra Turneringskomiteen
Komiteen har i 2011 bestått av Oddvar Bakken fra Seniorgruppa,
Laila Gehrken fra Damegruppa, Jens Petter Rønningen fra
Aktivgruppa og Roy Bekkestad fra styret.
Det er blitt arrangert følgende turneringer:
Åpningsturnering
Pink Cup
Nordea Pairs
Holmestrand Open
Seniorturnering
Klubbmesterskap
Høstturnering
Pink Cup med 26 deltagere er det største antallet på mange år, hvis
ikke det største noensinne. Et overskudd på kr 7560 ble overført til
Kreftforeningen.
Nordea Pairs gikk av stabelen 19. juni med 22 startende. Per Kristiansen
og Jan Valklev gikk videre og fikk prøve seg i områdefinalen.
Holmestrand Open hadde 54 startende 13.-14. august.

Klubbmesteren fikk den evige
vandrepremien "Freddie"
- gitt av Freder Bergun.

Klasse A ble vunnet av Lars-Johan Wåden Tandberg, klasse B av Thomas Åstrøm og klasse C av Marianne
Langeid Terjesen.
Seniorturnering ble holdt 30. august med 42 deltagere. Tilbakemeldingene var positive.
Klubbmesterskapet gikk av stabelen 3. og
4.september med 46 påmeldte. Klubbmester ble
Aleksander D. Olsen. Klubbmester i seniorklassen
ble Jan Gunhildstad. Det stilte ikke nok deltagere i
de andre klassene til å tilfredsstille kravene til
klubbmestertittel.
Høstturneringen avsluttet klubbens turneringer
den 8. oktober med 35 deltagere.
Tirsdagsgolfen har vært gjennomført gjennom hele
sesongen med unntak av i juli måned hvor det ble
som alternativ ble gjennomført uhøytidlig
matchspill hver uke. Spilleformene har variert i håp
om å imøtekomme alle ønsker slik at flest mulig vil
oppleve tirsdagskvelden som inspirerende og
hyggelig.
Kun en tirsdagsgolf ble avlyst pga. været. Det må sies å være bra når vi alle vet hvor våt årets sesong har
vært. Frammøtet har i gjennomsnitt vært høyere i 2011 enn de seneste årene, det er veldig positivt,
men det er fortsatt plass til mange flere!
Turneringene har i 2011 gitt et lite overskudd til klubbkassa.
Utfordringene i 2012 blir å få flere engasjert i turneringsarbeidet slik at kompetansen på både
turneringsformer, regler og ikke minst Golfbox blir styrket.
Takk til alle som har bidratt med turneringsarbeidet i 2011.
Holmestrand 1. november 2011
For Turneringskomiteen
Roy Bekkestad
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Rapport fra banekomitéen
Banekomité: Tore Persen, Freder Bergun og Bjørn Johansen
Komitéen har hatt to møter og kontinuerlig kontakt i løpet av sesongen, og samarbeidet om oppgaver
som har blitt utført!
Alle ballvaskere var satt ut 20. april, men dette var for sent i forhold til at banen på det tidspunktet
hadde åpnet for spill. Komiteen var ikke involvert i dugnaden som skal gjøres før banen åpnes. Det
planlegges en bedre start før neste sesong!
I begynnelsen av mai ble alle staker reparert og rettet opp, avstandsstaker rettet opp og merket med
sort tape. Gule og røde markeringer på tee trengte fornyelse. I juni ble det hentet steiner på Mossåsen,
som ble høytrykksspylt, malt i riktig farger og plassert på utslagsstedene. Dette ble gjort før St. Hans
med god hjelp fra enkelte medlemmer av seniorgruppa.
I juni var komiteen på befaring/gjennomgang sammen med Bjørn Hundstad, (SI), Martin Simensen(GS),
Terje Karlsen (SG). Egen rapport ble skrevet av Terje Karlsen.
Alle staker ble malt i august, men det er ønske om innkjøp av nye staker. Det har vært enkelte
ujevnheter/hull i fairway og rundt greener, - som er utbedret. Informasjonstavlen ved klubbhus har fått
ny vannfast bakplate og den er malt. Det er montert glass i ”skyvedørene” foran platen. Rundt
treningsgreen er det montert spyd til gjerdestolper, som er malt hvite, og de er forbundet med hvitt tau.
Alle ballvaskere, steiner på utslagsstedene og nye flagg ble tatt inn 11. oktober og gamle flagg satt ut, i
håp om at det kan bli en lang høstsesong!
For å kunne benytte stor flatskjerm som er satt opp i Golfhuset til også se TV, var behovet en parabol.
Freder Bergun stilte med den, og den ble montert på vegg i august.
Før neste sesong er det planlagt at krakkene får et nytt strøk med maling før de settes ut.
Banekomiteen er fornøyd med samarbeid og dialog med baneeier, driver og klubb.
Bjørn Johansen

Rapport fra trivselskomitéen
Trivselskomiteen har bestått av: Hanne Kvisle Mürer, Mona Gressløs, Aud Dahlgaard Johansen og Jan
Vidar Drøbak (sluttet før sesongavslutning).
Komiteen hadde mange tanker om ”Trivsel”, og ikke mange ble gjennomført i år, men det vi gjorde, var:





Innkjøp av gule og røde blomsterpotter med passende blomster som ble plassert på dame- og
herre tee 1 og 10.
Røde blomster ble byttet to ganger, og gule en gang.
PINK CUP ble arrangert søndag 5. juni. Trivsel skulle sette den ”rosa rammen”, så det ble rosa
tyll og rosa roser!
I forbindelse med årets sesongavslutning, benyttet ” Trivsel ”resten av årets tildelte midler til
div. drikkevarer, musserende vin til premier og ”fingermat”. Til å lage dette i stand fikk vi god
hjelp av Nina Karlsen og
Anne-Liv Brattestå. (Mona og
Hanne var bortreist)

TRIVSELKOMITEEN 2011
Hanne, Mona og Aud
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Rapport Damegruppa
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Aktivitetsleder:
Styremedlem:
Valgkomite:

Kirsten S. Bekkestad
Hanne Murer
Mette Grov
Nina Karlsen
Anne S. Nilsen
Anne Liv Brattestå og
Anne Nilsen

Det er avholdt 3 styremøter, samt noen
møter på mail gjennom sesongen.
Det har vært en aktiv sesong:
Turneringer: Vi har deltatt på Vestfold Ladies i Hof og Borre.
Dette er noe vi synes er morsomt å være med på. Det er alltid moro å treffe nye golfvenner. Men
grunnet stor aktivitet på hjemmebanen, som ble prioritert, ble det ikke så mange som deltok i Vestfold
Ladies. Vi har derfor meldt inn til Anne Ki (som leder dette) at vi synes en dameturnering i året er nok.
Andre aktiviteter:
Vi inviterte Botne Bygdekvinnelag en onsdag på vårparten.
De stilte med 4-5 stk. og fikk en kort introduksjon i golfens verden før de ble med ut på banen
og fikk prøve å spille. Koselig kveld med avslutning som vi pleier med kaffe og vafler.
Målet var at disse damene kanskje skulle dukke opp på banen utover sommeren og i alle fall ei
har meldt seg inn i klubben.
Dametur til Sverige med turnering både på Øya Golf i Østfold og i Strømstad. 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.
Protimer med Martin, som damegruppa var tildelt, har vært veldig positivt for de som har hatt
anledning til å være med. Håper å komme i gang med samme type aktiviteten igjen til våren,
men må nok legge tidspunktene litt annerledes. Kl. 17.00 er for tidlig for alle som jobber.
Sist men ikke minst 15 ganger onsdagsgolf hvor vi i snitt har vært ca. 7-8 stk.
Vi har trosset vær og vind og gått ut i all slags vær.
Planlagt match-turnering rant dessverre ut i sanden i år også, vi vil forsøke å ta dette opp 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 dameturneringer.
Vi har i alle fall hatt det hyggelig vi som har vært her og ser frem til neste sesong.
Avslutning for årets høstsesong blir på Klubbhuset 11. nov. 2011.
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Årsmøte er flyttet til midten av januar da klubben ikke skal ha årsmøte før i februar. Dermed får vi et
regnskapsår som følger årskalenderen.
Holmestrand 2. november 2011
Kirsten S. Bekkestad
Leder

Rapport fra Seniorgruppa
Styret i seniorgruppa har bestått av:
Tore Persen, Oddvar Bakken, Bjørn Johansen og Torill Frostad.

Aktiviteter
Mandagsgolfen er den faste aktiviteten. I år har det vært over 30 stk som har vært innom og spilt. De
fleste gangene er vi 16-18 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
ble det veldig jevnt. Hof vant til slutt med 1,5 poeng foran oss. Dette etter at det er spilt 64 matcher.
Divisjonspill i Norsk Seniorgolfs regi, Vi spilte i 2. divisjon mot lag fra Hof, Drammen og Asker.
Dobbel turnering mot hver klubb, 4 spillere hver gang. Vi har hatt 8 spillere som har delt på matchene.
Vi vant alle matchene, og er dermed klar for 1 div. neste år.
Vi har deltatt i Lag NM 3. div. (Helge Stangeland,
Jens Petter Hansen, Per Ellingsen og Lars Grov).
Konkurransen gikk over 2 dager på Kjekstad, den
13. og 14. august. Spilleformen var slagkonkurranse uten handicap over 36 hull.
Fourball Bestball 1. dag og Singles 2. dag.
Vi kom på delt 5. plass, og spiller i 3. div neste år
også.
Johans pokal spilles om som matchspill over 9
hull. Vinner ble Vidar Johansen.
Nordea Pairs på Solum ble vunnet av Jan Valklev og Per Kristiansen.(Lagspill)
I områdefinalen på Vestfold ble det et knepent tap for våre golfere.

Økonomi
Vi har fått kr. 5000,- fra klubben.
Vi har dekket greenfee til divisjonsspill og pokalmatchene for de som representerte klubben.
Til NM dekket klubben greenfee.

Konklusjon
Vi har spilleform og seriøsitet som spillerne trives med, men vi skulle gjerne hatt flere med!
Ellers har klubbhuset fungert fint for oss i år.
Holmestrand, den 15. oktober 2011.
Tore Persen.
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Rapport fra Knøttegolfen
Knøttegolfen på Solum golfklubb har i år, som i fjor, vært ledet av Nils Kalve. Benn Kaasa har ikke vært
involvert pga. av fotball og har gitt beskjed om at han ikke lenger er interessert i å være med. Takk til
Benn for sesongen 2010, han er velkommen tilbake når som helst.

Aktivitet
Knøttegolfen har hatt aktiviteter på onsdager 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 er
viktig at vi har aktiviteter på en dag som ikke kolliderer med andre tilbud til barn, eks. fotball og korps.
Vi har hatt samlinger fra første onsdag i mai til skolens ut juni. Og fra 10. august og ut september. I alt 16
ganger. Oppmøte har vært varierende men med en fast kjerne på 10 – 15 knøtter. Før sommerferien var
vi en onsdag 25 knøtter, så her er det potensiale. Det er også flere gutter enn jenter som deltar på knøttegolf. Aldersmessig er knøttene i år fra 5 – 11 år.
Martin Simonsen har deltatt til og fra med teknikkinstruksjon sammen med Morten (som var med litt før
sommeren). Nils har ledet aktivitetene og planlagt treningene. Egil Brandseth og Tom Ragnar Aulesjord
(foreldre) har hjulpet til ved behov. – Stor takk til de for det. Vi har etterspurt aktivitetslederkurs, som
både Tom Ragnar og Egil ønsker og delta på, uten at vi har klart å gjennomføre dette i sesongen 2011.
Dette må på plass hvis vi skal klare å involvere de foreldrene som er med i dag. Mette Kalve (SGK),
Karianna Kalve (SGK) og Rolf Kai Kalve (Mjøsen GK) har også hjulpet til på noen onsdager, når vi ikke har
fått andre til å hjelpe til.
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. Damegolfen som starter kl. 18.00 gjør at vi ikke slipper til så mye som vi ønsker på banen.
Dette er en utfordring som sikker kan løses.

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 også fått en ny knøttebag med utstyr fra NGF. 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, for
knøttemedlemmer, men da må Martin kjøpe inn litt utstyr i forkant.
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 junior nivå
Mer spill på banen på onsdager
Arrangere en knøtteturnering
Arrangere aktivitetslederkurs
Har også et forslag til klubben om å arrangere en “golf-leir” for
6-12 åringer over 3-4 fulle arbeidsdager på Solum i skolens første, eller siste ferie uke. Her kan det være
et opplegg i med 2 økter golf, med pause til mat i mellom. Dette er noe kultur og idrettslivet i Holmestrand alt er involvert med, gjennom privat fotballskole og private kulturarrangører. Jeg tror dette lett
kan overføres til golf. Et slikt opplegg kan også involvere andre på Solum, som senior- og damegruppa.
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.
Nils Kalve,
- leder for knøttegolfen på Solum
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Rapport fra Aktiv gruppe
Aktiv Gruppe har hatt faste treninger hver mandag kl. 18.00-20.00 i Mai, Juni, August og September.
Martin Simensen stod for den golftekniske delen på treningene.
Gruppen startet med et møte der hver enkel skrev ned sine mål. Dette var del mål og sesong mål. Disse
målene skulle evalueres midt i sesongen og når sesongen var over. Om alle nådde sine mål er ikke
sikkert. Dette ble ikke evaluert da frafallet ble så stort.
I starten var vi ca. 10 stk. Etter som sesongen gikk ble frafallet på treningene store. Dette skyldes mange
ting, men etter tilbakemeldinger jeg har fått så skyltes dette andre prioriteringer. Med dette som
bakgrunn så blir kriteriene for 2012 sesongen noe strengere.
Aktiv Gruppe var i studio hos Martin Grythe på Borre Golfbane. Der fikk hver enkel en analyse om
hvilken type kølle og skaft som passet deres golfsving. Kostnaden på dette dekket Aktiv Gruppe, men
alle deltagere betalte en egenandel på 200.-.
Jakob Yngvi Fridriksson, Aleksander Lee Olsen og Martin Simensen deltok i turneringer for Solum
Golfklubb. Disse spillerne deltok i Norges Cup og Region Tour. Jakob Y. Fridriksson deltok også i EM i chip
and putt.

For Aktiv Gruppe
Jens Petter Rønningen
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Forslag til årsmøtet fra styret
Forslag 1 - Tilskudd til anskaffelse av hullpipeluftemaskin
Klubben bidrar med 25.000,- slik at baneeier kan anskaffe egen brukt hullpipeluftemaskin.
Begrunnelse:
Solum Invest as v/ Bjørn Hunstad har henvendt seg til styret med forespørsel om klubben vil finansiere
anskaffelse av en brukt hullpipemaskin til 50.000. Fra styreprotokollen for møtet den 24. november
siteres følgende:
«Årsmøtevedtak om avsetning av midler til f.eks. investeringer eller anskaffelser på banen kan ikke overføres til neste
budsjettår uten at det eksplisitt er vedtatt og tatt med i budsjettet for klubbens drift. Det har ikke vært satt av midler på
budsjettet til slike investeringer i 2011. Styret drøftet grundig de prinsipielle sidene ved hvorvidt idrettsforeningens
midler skal brukes til investeringer i vedlikehold og utbedringer av banen eller utstyr til dette bruket. Prinsipielt er styret
av den oppfatning at dette ligger utenfor rammene for det som klubbens midler skal benyttes til.
Men - siden slike vedtak om disponeringer har vært gjort flere ganger tidligere (ofte uten å bli realisert) og det synes å
være påkrevet for at det skal skje en utvikling / forbedring på banen, ser styret likevel at dette kan være nødvendig.
Vedtak:

Styret ser betydningen av at greenene luftes jevnlig og vil derfor overfor årsmøtet fremme et forslag om
at klubben yter et øremerket tilskudd til anskaffelse av hullpipeluftemaskin på kr 25.000.»

Forslag 2 - Kontingentendringer
a) Kontingenten for medlemmer over 19 år justeres fra 2012 fra 715 kr til 795 kr.
b) Kontingenten for medlemmer under 19 år beholdes uforandret på 250 kroner.
Begrunnelse:




Klubbens kontingent ble sist justert i 2006 og prisstigningen i løpet av disse årene har vært på
9,6%. Prisjustering siden forrige kontingentendring, tilsier en økning til omtrent 785,NGF har fra 2011 til 2012 økt spilleravgiften som klubben må betale fra 175 kr til 200,Prisstigning + økningen til NGF skulle tilsi en endring til 810,-. Av «prisstrategiske» grunner og
siden klubbens økonomi fortsatt er forholdsvis god foreslår styret at økningen begrenses til
795,-

Side 14

Innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmene
Forslag A - Klubbmesterskap - Stableford, ev. slaggolf
Det innføres en egen klasse for hcp over 16, hvor det kåres en klubbmester også i Stableford
(ev. netto slagturnering ); denne turneringen går også over to dager ( 36 hull)
Begrunnelse:
 Dette for å gjøre klubbmesterskapet attraktivt for de som har høyere HCP.
(Foreslått av Thomas Aastrøm)

Styrets innstilling / alternative forslag:
Klubbmestertittelen forbeholdes klubbens beste spiller i brutto slaggolf, samt klassevinnerne i seniorklassen, dameklassen og juniorklassene, forutsatt minimum tre deltakere.
Som ved de to siste klubbmesterskapene arrangeres det parallelt med klubbmesterskapet en Stablefordturnering hvor det kåres «Stableford-mestere».

Forslag B – Gruppeledere inn i Solum styre
Gruppeledere prioriteres valgt inn i Solum golfklubbs styre.
Begrunnelse:
 Min begrunnelse for dette forslaget er at kommunikasjon mellom de ulike grupper og mellom
styret og de ulike grupper, styrkes.
 I tillegg til dette vil opplysninger om det organisatoriske arbeidet bedres.
 Forslaget er ikke hentydet til personer, men med hensyn til de posisjonene gruppelederne har i
klubben.
NB! Forslaget har vært foreslått ved et tidligere årsmøte, men trekt tilbake, med den begrunnelse at
man da måtte endre de lokale lovene for gjennomføring av forslaget. Dersom dette er tilfelle, foreslår
jeg at slik endring finner sted.
(Foreslått av Jan Valklev)

Styrets innstilling / alternative forslag:
Forslaget oversendes styret og tas med i arbeidet med ny lov og revisjon av organisasjonsplanen som
skal legges fram på årsmøtet i 2013.

Forslag C – Medlemsmøter
Solum Golfklubb avholder minimum to medlemsmøter i året.
Begrunnelse:
 Forslaget er enstemmig godtatt på et tidligere årsmøte.
 Dette må komme inn i de lokale lover, slik at dette blir permanent.
(Foreslått av Jan Valklev)

Styrets innstilling / alternative forslag:
Forslaget oversendes styret og tas med i arbeidet med ny lov og revisjon av organisasjonsplanen som
skal legges fram på årsmøtet i 2013.
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Regnskap for 2011
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Budsjettforslag for 2012
Budsjettforutsetninger: 1445 voksne medlemmer á 795,- og 100 juniorer á 250,Avgift til SI på kr. 155,- pr medlem
Regnskap 2011
(14 mnd)

Budsjett Solum golfklubb 2012
Konto
3010
3012
3400
3410
3500
Sum

Kilde
Medlemskontingent
Grasrotandel
Tilskudd fra kommune, NIF etc
MVA refusjon
Div. inntekter (inkassogeb. etc)
Inntekter

4130
4150
4200
4210
4220
4230
4240
4245
4250
4260
4270
4280
Sum

1 173 775
7 500
25 000
40 000
10 000
1 256 275

1 205 056
7 549
56 232
69 945
19 060
1 357 842

Banekomite (inkl. hullpipemaskin - 25')
Vederlag Solum Invest as
Knøtter
Juniorgruppa
Damegruppa
Seniorgruppa (inkl. NM/turneringer)
Aktiv gruppe (inkl. NM/turneringer)
Veien til golf-kurs (GS)
Skolegolf (GS)
Protimer medlemmer (GS)
Protimer - aktiv gruppe (GS)
Protimer - junior-/ knøttegruppa (GS)
Aktiviteter

30 000
239 475
5 000
10 000
10 000
15 000
30 000
30 000
10 000
20 000
10 000
10 000
419 475

2 626
242 063
3 363
5 279
8 600
22 650
18 000
15 000
24 600
10 800
10 100
363 081

6100
6210
6540
6710
6720
6810
6840
6850
6900
6921
6941
7040
7310
7320
7410
7420
Sum

Klubbsekretær (2011: lønn klubbsekretær + GS as)
Leie møterom låve
Inventar, kontor
Forsikring
Regnskap/økonomi
EDB-Data/IT avg NGF
Norsk Golf
Avgift Golfbox
Telefonutgifter
Div. kostnader
Gebyr - Send regning
Kurs tillitsvalgte
Møteutgifter
Reklame/markedsføring
Medlemskontingent NGF
Gaver, årsgreenfee styremedlemmer
Drift

210 000
27 125
3 000
2 000
30 000
42 500
188 500
10 000
10 000
52 675
12 500
5 000
7 500
5 000
295 000
25 000
925 800

196 400
33 632
1 743
1 736
43 723
62 113
193 571
8 939
27 010
96 890
12 470
6 819
13 100
275 625
973 771

Sum

Sum kostnader

1 345 275

1 336 852

15 000
1 000
14 000

54 924
66 022
-11 098

-75 000

9 892

8050 Renteinntekter
8150 Finanskostnader
Sum Finansresultat

Resultat
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Innstilling fra valgkomitéen
VERV

NAVN

Valgt for

Leder

Gudmund Eikli

Nestleder

Terje Karlsen

Styremedlem

Aud Dahlgaard Johansen

Styremedlem

Bjørn Mønster

Styremedlem

Svein Lasse Gehrken

Styremedlem

Mette Grov

Varamedlem

Harald Sando

Varamedlem

Freder Enevold Bergun

Leder knøttegruppa

Nils Kalve

Hcp-komité

Thomas Aastrøm
Martin Hagman

Turneringsleder
Klubbens repr. i
banekomitéen

Foreslås gjenvalgt
for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2011 og 2012
Ikke på valg
valgt for 2011 og 2012
Foreslås valgt for
2012 og 2013
Foreslås valgt for
2012 og 2013
Foreslås valgt for
2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2011 og 2012
Ikke på valg
valgt for 2011 og 2012
Ikke på valg
valgt for 2011 og 2012
Foreslås gjenvalgt
for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2011 og 2012

?
Bjørn Johansen
Tore Persen

Kontaktperson
Norsk Seniorgolf

Oddvar Bakken

Revisorer

Per Ellingsen
Torild Frostad

Foreslås gjenvalgt
for 2012 og 2013
Foreslås gjenvalgt
for 2012 og 2013
Foreslås gjenvalgt
for 2012 og 2013
Foreslås gjenvalgt
for 2012 og 2013
Ikke på valg
valgt for 2011 og 2012

Styrets innstilling til valgkomite
Roy Bekkestad

Foreslås valgt for 2012-2014

Jens Petter Hansen
Andrea Nilsen

(tidligere valgt for 2011-13)
(tidligere valgt for 2010-12)

Side 20

