
Referat fra årsmøte i Solum Golfklubb 14. mars 2005 
 

Nestleder Thomas Gude Svensrud åpnet møtet og ønsket velkommen til ca 30 fremmøtte. 

 

1) Godkjenning av innkalling til årsmøtet 

Innkalling med saksliste ble godkjent.  

 

2) Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Roar Opperud 

Referent: Mette Kalve 

 

Lederen i klubben ba om ordet før gjennomgang av årsmeldingen. Han ba da om 

beklagelse for det som senere ville fremkomme i årsmeldingen rundt hans stilling. 

 

3) Årsmeldingen 

Thomas Gude Svensrud refererte årsmeldingen som ble enstemmig godkjent. 

 

4) Orientering fra Solum Invest om status 

Bjørn Hunstad orienterte i Martins fravær. Økonomien i 2004 hadde en noe treg start, 

men det var en betydelig positiv utvikling etter åpningen av back nine. Solum Invest 

omsatte for det samme per måned i 2004 som man omsatte for i hele 2003 totalt. 

Regnskapet er midlertidig avsluttet med et marginalt positivt resultat etter avskrivninger. 

Baneselskapet har store forhåpninger til 2005 først og fremst pga 18-hullsbanen. Det vil 

bli gjort noen investeringer, som f.eks belegningsstein på driving range`n og utenfor 

klubbhuset, samt at det skal tilrettelegges for garderobeskap i 2. etasje på låven. Her vil 

det også bli et kontor som kan benyttes av daglig leder og styret i klubben. Mangel på et 

skikkelig lokale har vært et problem til nå. Videre er man igang med å utvide 

parkeringsplassen. 

Pro Jon Karlsen har takket ja til en stipendiatstilling på Norges Idrettshøyskole, og det 

jobbes derfor med å få tak i en ny pro. En dialog med Ola Axelsson i Grenland har ikke 

ført frem, og det jobbes nå konkret med en navneliste de har fått fra Jon Karlsen. 

Per i dag er det solgt ca 100 spillerandeler. 

 

5) Strategidokument 

Dette punktet ble utsatt til etter pausen, og punkt 6 ble tatt først. 

 

6) Vedtektsendring 

Følgende forslag til endring i vedtektene til Solum Golfklubb ble lagt frem: 

 

” Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av januar hvert år”  

 

foreslås endret til 

 

”Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen 20. november hvert år”.  

 



Hensikten med endringen er at man enklere kan diskutere budsjettet på årsmøtet og 

komme igang med evt tiltak før året har begynt, samt komme tidligere i gang med 

prosesser som skal gjennomføres i løpet av neste sesong. Det har også vært et ønske fra 

flere medlemmer om å flytte årsmøtet til før jul. Det ble stilt spørsmål til om regnskapet 

var klart innen 20. november, men Stian kunne da fortelle at regnskapet må følge 

kalenderåret og skal derfor først godkjennes året etter. På årsmøtet i november legges det 

frem et foreløpig regnskap. 

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble videre påpekt at vedtektene burde ligge sammen med årsmeldingen. Lederen 

skulle sørge for å få publisert disse på nettsidene våre. 

 

5) Strategidokument 

Thomas Gude Svensrud orienterte om strategiplanen. Planen har et tidsperspektiv på 2 år, 

og årsaken er at den er ment å følge NGF`s virksomhetsplan som revideres i 2007. 

 

Innspill fra medlemmene som kom frem i løpet av debatten: 

- planen er svevende, antallet medlemmer i klubben må være utgangspunkt for en 

slik plan, hvilket betyr at dersom medlemskontigenten endres, så vil også antallet 

medlemmer endre seg (Jan G) 

Arbeidsgruppens svar på dette er at det bevisst ikke nevnes i dokumentet hvilken strategi 

klubben har på dette punktet i fremtiden. Det konstateres at erfaringen til baneselskapet 

så langt er ar klubbens relativt store medlemsmasse og oppmerksomhet pga lave priser, 

har ført til mange greenfee-spillere på banen. Lave priser og høy kvalitet er 

baneselskapets visjon. Medlemmer med spillerett skal imidertid også prioriteres og gis 

tydelige fordeler i form av prioritert tilgang til starttider, egne arrangementer etc. Bjørn 

Hunstad kommenterte dessuten at det er umulig å drive banen kun på spillerandeler. Også 

styret kommenterte dette, og ønsket å formidle at klubben følger utviklingen og ser dette 

som en utfordring, men er selvsagt klare til å gjøre endringer dersom det er påkrevet. 

Banens medlemmer ikke skal koste mer enn klubben tjener på dem. 

- informasjon til medlemmene, hvordan skal dette foregå? (Jan G) 

Det bør utarbeides en plan på hvorvidt kommunikasjon skal foregå med samtlige 

medlemmer eller kun til utvalgte med lokal tilknytning, per post eller per e-post 

- digital greenfee-registrering (Jan G) 

Det digitale tidsbookingsystemet bør kunne benyttes til å registrere aktive medlemmer. 

Dette systemet skal ifølge styret og baneselskapet benyttes i 2005-sesongen. 

- Marshall (Nils A K) 

Det forventes at komitèmedlemmer og andre frivillige nedlegger betydelig innsats. Det 

bør tydeliggjøres hva man får igjen for å stille opp som frivillig på det nevnte. 

- Dugnadsgrupper (Arne H) 

Det bør opprettes små dugnadsgrupper som kan være med på å gjøre banen mer attraktiv 

- Komitèer, selvfinansierende? (flere) 

I utgangspunktet skal ikke klubben bidra økonomisk til komiteene, men det er en post i 

budsjettet på 70 000 kr som er tiltenkt komiteene. Komiteene kan søke klubben om støtte 

i spesielle tilfeller, men klubben skal ikke dekke ”kaffe og småkaker” 

 



- daglig leder (flere) 

Det heter i strategidokumentet at en person i 50% stilling skal klare den daglige 

administrasjonen i klubben. Flere av medlemmene ønsket ikke en slik bindende 

formulering, da det også påpekes at denne personen ikke bør ha ansvaret for klubbens 

regnskap. Medlemstallet i klubben har naturlig nok sammenheng med stillingens størrelse 

og omfang, og det nye styret bør derfor stilles fritt med tanke på hvordan dette skal 

organiseres i fremtiden. Det nye styret må finne en velfungerende løsning etter at Stian 

avslutter sitt engasjement 15. april. 

 

Etter debatten kom det forslag fra møteleder om å vedta strategidokumentet med 

innspillene som kom frem under debatten. Dokumentet er ikke bindende, men ment som 

et arbeidsdokument som skal videreføres av det nye styret. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

7) Regnskap for 2004 

Stian Østland Tveit orienterte. Regnskapet var ikke klart og kunne derfor ikke tas opp til 

behandling.  

 

Kontrollkomitèens Jan Henrik Eriksen informerte om at han hadde gjennomgått alle bilag 

frem til og med mai, og dette så bra ut. Mye gjenstår, og revidert regnskap må 

godkjennes og vedtas på årsmøtet i november.  

 

8) Budsjett 2005 

Stian Østland Tveit orienterte. Budsjettet ble gjennomgått og vedtatt. 

 

9) Valg 

Kine Brekke Hansen fra valgkomitèen orienterte. I forbindelse med at leder har valgt i å 

fratre, var innstillingen fra valgkomitèen følgende: 

 

Styre 

Leder i 1 år:   Jan Gunhildstad (ny) 

Nestleder i 2 år: Roar Opperud (ny) 

Styremedlem i 2 år: Mette Kalve (ny) 

Styremedlem i 2 år: Helge Stangeland (ny) 

Styremedlem i 1 år: Einar Madsen (ikke på valg) 

Nora Hunstad fortsetter som representant for Solum Invest. 

 

Kontrollkomitè: 

Jan Henrik Eriksen (ikke på valg) 

Anne Liv Brattestå Bakken (1 år) 

 

Valgkomitè: 

Kine Brekke Hansen (ikke på valg) 

Aud Dahlgaard Johansen (2 år) 

Jan Kuvaas (2 år) 

 



I tillegg kom det forslag fra medlemmene om at det skulle velges to vararepresentanter 

til styret. Følgende ble foreslått: 

Thomas Gude Svensrud 

Irmelin Herting 

 

Bent Hunstad kom deretter med følgende endringsforslag til styrets fordeling av verv: 

Leder: Roar Opperud 

Nestleder: Jan Gunhildstad 

 

Etter en kort pause valgte Gunhildstad å trekke sitt kandidatur, og eneste forslag var 

dermed Bent Hunstads, hvilket ble enstemmig vedtatt. 

 

Det nye styret har dermed følgende sammensetning: 

Leder i 1 år:   Roar Opperud (ny) 

Nestleder i 2 år: Jan Gunhildstad (ny) 

Styremedlem i 2 år: Mette Kalve (ny) 

Styremedlem i 2 år: Helge Stangeland (ny) 

Styremedlem i 1 år: Einar Madsen ( ikke på valg) 

Nora Hunstad fortsetter som representant for Solum Invest. 

 

Valgkomitèens innstilling til kontrollkomitè og valgkomitè, samt medlemmenes forslag 

til varamedlemmer til styret, ble enstemmig vedtatt. 

 

10) Turneringsprogram 2005 

Jan Gunhildstad orienterte. Programmet er foreløpig og må tilpasses den nye pro-en. 

Programmet ligger på nettsidene til Solum Golf, og vil oppdateres underveis. 

 

 

Det kom opp spørsmål om baneindeksen er klar, og baneselskapet ba om en 

tilbakemelding fra klubben på dette. Det skal produseres nye scorekort før sesongstart og 

riktig indeksering er viktig. Slopekomiteen har kommet med en uttalelse og Stian foreslo 

at det nedsettes en hurtigarbeidende komitè som skal se nærmere på dette før sesongstart.  

 

Til dette ble valgt: 

Irmelin Herting  

Mette Kalve  

Roar Opperud  

Helge Stangeland  

Arne Hargott 

 

Aud Dahlgaard Johansen avsluttet med å takke Stian Østland Tveit for sin innsats for 

klubben. Møteleder avsluttet deretter med å takke for fremmøtet. 

 

 

Mette Kalve  Roar Opperud 

referent  møteleder 


