REFERAT FRA ÅRSMØTE 2004 I SOLUM GOLFKLUBB, 26.01.04.
Møtet ble åpnet av leder Stian Østland Tveit, som ønsket velkommen.
Så over til sakslisten:
1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder og referent.
Til møteleder ble valgt : Håkon Gudmestad
Referent : Jan Kuvaas.
3. Årsmeldingen.
Stian gjennomgikk årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent.
Han opplyste samtidig at medlemstallet hadde nådd 270.
4. Godkjenning av regnskapet for 2003.
Stian gikk gjennom regnskapet som ble enstemmig godkjent. Jan Henrik Eriksen og Anne
Liv Brattestå hadde på forhånd gjennomgått regnskapet og funnet det i orden.
5. Orientering fra Solum Invest om Status.
Martin Hunstad orienterte, og kunne bl.a. opplyse at en var i ferd med å inngå kontrakt
med pro John Karlsen. En del andre forhold ble også godt belyst.
Golf Management hadde brukt over 2 mill. på vedlikehold.
Ellers hadde medlemmene flere spørsmål som ble besvart, bl.a. om prioritering av
vedlikehold. Det anbefales at styret innhenter ønsker fra medlemmene, for eksempel
gjennom en forslagskasse, og at det deretter foretas en prioritering før overlevering til
Solum Invest.
Når det gjelder sponsorer, innrømmes at det er gjort for lite, men at det skal bedres i
2004. Det må ellers omsettes flere andeler, og her har man innført en del endringer som
en håper skal øke salget. Her kom det riktignok mange spørsmål, men en ble stående
ved at det framlagte forslag var fornuftig.
Orienteringen ble avsluttet med en kartmessig gjennomgang av hele anlegget, d.v.s. alle
18 hull, dog med hovedvekt på de siste 9. Man håper å kunne åpne banen som forrige
år.
6. Godkjenne avtale med Solum Invest.
På vegne av styret gikk Stian gjennom avtalen punkt for punkt.
Man ble enige om at Golfklubben innkrever sin kontingent, og at Solum Invest står for
innkreving av de avgifter som gjelder golfbanen.
En del spørsmål ble reist underveis, men ble greit besvart av leder, så vel som av Solum
Invest.
Spesielt gjaldt dette regnskapet for Solum Invest, og hvorfor dette ikke kunne
offentliggjøres i sin helhet.
Etter dette ble avtalen godkjent enstemmig.
7. Orientering om klubbens kontingent.
Stian stod atter en gang for orienteringen og redegjorde for hvordan den fastsatte
kontingent har bidratt til vesentlig økning i medlemstallet, riktignok der de fleste kommer

fra fjernområdet.
Herunder fikk styret fullmakt til å regulere medlemskontingenten innenfor +/- 20 % av
de kr.215 som tilfaller klubben.

8. Vedtekts-endring.
I vedtektene står det at det skal velges 2 revisorer. Dette strykes, fordi kontrollkomiteen
har tilsvarende oppgaver.
9. Vedtak budsjett for 2004.
Budsjettet ble framlagt og gjennomgått punkt for punkt. Budsjettet er i balanse med en
inntekt/utgift
På kr. 397.500.
Spørsmålene var ikke mange, og budsjettet ble vedtatt enstemmig.
10. Valg.
Valgkomiteens innstilling til valget i Solum GK 2004.01.27
Styre:
Leder i 2 år :
Nestleder i 1 år :
Styremedlem i 1 år :
Styremedlem i 1 år :
Styremedlem i 2 år :

Stian Østland Tveit ( Gjenvalg )
Thomas Gude Svensrud ( Gjenvalg )
Aud Dahlgaard Johansen ( Gjenvalg )
Jan Kuvaas ( Gjenvalg )
Einar Madsen( Ny )

I tillegg tiltrer Nora Hundstad styret som representant for Solum Invest.
Kontrollkomite:
Jan Henrik Eriksen i 2 år.
Anne Liv Brattestå Bakken i 1 år.
Valgkomite:
Kine Brekke Hansen i 2 år.
Jan Christensen i 1 år.
Geir Hargott i 1 år.
Ingen hadde merknader til innstillingen, og samtlige ble således valgt enstemmig.
11. Klubbaktiviteter.
Stian ønsket flere forslag på aktiviteter, som medlemmene kunne ønske seg, for
eksempel om det var interesse for skuddårsfest, vinsmaking, grillbuffet etter turnering
m.m.
Det ble foreslått arrangement/turneringer som kunne samle alle medlemmer til mer
sosialt samvær, for eksempel på tirsdager.
12. Turneringsprogram 2004.
Dag Terje Andersen la fram sin oversikt over planlagte aktiviteter/turneringer. Start
allerede i april med dugnad., mens det øvrige vil bli mangfoldiggjort og sendt ut til
medlemmer , herunder en oversikt over ulike turneringsformer.
Det kom ellers forslag om at proen burde være til stede et par timer en dag i uken, for å
hjelpe medlemmene med ulike teknikker innenfor golfen.

Stian avsluttet så med å takke det sittende styret for året som var gått. Det samme ble
forøvrig gjentatt av dagens møteleder, Håkon Gudmestad.

Jan Kuvaas
Referent

Håkom Gudmestad
Møteleder

