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Tema Møte nr.. 

Årsmøte 1 
Dato Kl. Sted 

28.11.06 19:00 Klubbhuset 
Referat ved Dato for sign. 

Mette Kalve 29.11.06 
Deltakere 

 

 

Punkt Sak 

1) Godkjenning av innkallelse 
Innkalling godkjent 

2) Valg av dirigent og referent 
Ørnulf Rønningen valgt til dirigent og Mette Kalve til referent. 
Oddvar Bakken og Laila Gehrken til å underskrive protokoll 

3) Årsmelding fra styret og komiteer 
Roar gjennomgikk årsmeldingen fra styret, og komitèlederne leste fra de 
ulike komitèene. Seniorkomitèen har også bestått av Oddvar Bakken. 
Årsmeldingen ble deretter godkjent av årsmøtet. 

4) Orientering fra Solum Invest 
Bjørn Hundstad orienterte.  
Klubben har satt av penger til sand i bunkerne, men dette er det dessverre 
ikke gjort noe med. Det har ikke gått så bra som forventet på alle plan, som 
for eksempel greenfee-inntektene har ikke blitt som håpet, og det må bli mer 
aktivitet i ukedagene. Bunkerne vil de gjerne prioritere, men nå føres en 
streng nedbetalingsplan av investeringene, og SI er nå i ferd med å få en 
sunn økonomi. De har flinke jenter i Golfhuset, og masse fornøyde kunder. 
Greenkeeper-situasjonen er ikke som den burde, men de har fått masse god 
hjelp av klubbens medlemmer. De holder på å skaffe ny(e) greenkeeper(e). 
Det har ikke blitt organisert dugnad som ønsket, men det blir dugnad når 
sesongen er over. 
SI mener at det ikke er skadelig for greenene å ha åpent nå.  
Det er mellom 1000 og 1500 som har brukt green-fee billettene som ble 
sendt ut sammen med kortene i fjor. 
Ingen oversikt over hvor mange medlemmer har vært på banen og spilt. 
De beregner ca kr. 500 000,- i investering til bunkere – og håper å begynne 
så smått med de verste til neste år. 
Det vurderes fortsatt å snu banen.  
 
Orienteringen ble tatt til etterretning av årsmøtet. 

5) 
 

Foreløpig regnskap 2006 
Prognosene har slått til bra når det gjelder antall medlemmer, snart 2300 
betalende. 
Det er et romslig budsjett, og vi har hatt et underforbruk på de fleste 
postene. Det ble satt av mye til juniorer, og det er brukt snaut halvparten.  
Klubbsekretæren har jobbet litt over 50 %, ca 1000 timer, 
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Punkt Sak 

Bokført overskudd på ca 300 000 utgangen av oktober. Vi betaler en avgift 
til NGF avhengig av antall medlemmer pr 31.12. Det er satt av 250 000 kr til 
fremtidig kontingent. Vi har satt av kr 90 000 til bunkere og noe til lønn. Etter 
avsetninger vil vi ende omtrent på null.  
Vi har god likviditet. 
Revisorene har gått igjennom det foreløpige regnskapet og har ingen 
kommentarer foreløpig. 
Det foreløpige regnskapet ble tatt til orientering av årsmøtet. 

6) Innkommende forslag 
Ingen 

7) Medlemskontingent 2007 
Styrets forslag: 

Kr. 690,- for hovedmedlemmer over 18 år 
Kr. 100,- for juniorer opp til og med 18 år 

Forslaget ble vedtatt. 

8) Budsjett 
Det er budsjettert med medlemskontingenten som nettopp ble vedtatt. 
Vederlag til SI er nytt (150 kr pr medlem). Vi har fortsatt stor satsing på 
juniorer, ellers er budsjettet er veldig likt budsjettet fra i fjor. 
Vi har lagt opp til at det skal gå i balanse. Drøye 1,7 mill i utgifter/inntekter 
Budsjettet ble deretter enstemmig godkjent. 

9) Valg 
Valgkomitèens innstilling: 

 Styret: 
Leder: 
Nestleder: 
Styremedlemmer: 
 
 
Varamedlemmer: 
 

 
Roar Opperud   
Mette Grov 
Mona Gressløs 
Lars Grov 
Anders Dalby 
Ørnulf Rønningen 
Paul Stalsberg 

 
Ikke på valg  
Ny 2 år 
Ny 2 år 
Ikke på valg 
Ny 2 år 
Ny 2 år (m 
møteplikt) 
Ny 2 år 

 Juniorkomitè 
HCP/GK-komitè 
Turneringskomitè 
Damekomitè 
Seniorkomitè 
Kontaktperson NSG 
Banekomitè 
 
 
Valgkomitèleder 
medlemmer 
 
Revisorer – leder 
medlem 

Anders Dalby 
Thomas Aastrøm 
Ørnulf Rønningen 
Kine Brekke Hansen 
Jan Valklev 
Helge Stangeland 
Oddvar Bakken 
1 rep oppnevnt av styret 
1 rep fra baneselskapet 
Einar Madsen 
Helge Stangeland 
Bjørn Johansen 
Anne Liv Brattestå  
Jan Henrik Eriksen 

Ny 
Gjenvalg 
Ny 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Ny 
Ny 
 
 
Ikke på valg 
Ny 
Ny 
 
 

 
 
 
Underskrift      Underskrift 
 
Oddvar Bakken     Laila Gehrken 
 


