ÅRSMØTET 5. februar 2014, kl.19.00, på Sørmarka.

AGENDA

1.

Godkjenne de stemmeberettigede.

2.

Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.

Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.

Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5.

Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6.

Behandle innkomne forslag og saker.
6.1 Videreføre klubbens garanti ved eventuelt underskudd i golfbanedriften i 2014
6.2 Endret prinsipp for fastsettelse av medlemskontingenten
6.3 Bruk av klubbens roughklipper til drift av Krokhol golfbane

7.

Fastsette medlemskontingent for 2014

8.

Vedta klubbens budsjett.

9.

Behandle klubbens organisasjonsplan.

10.

Valg i henhold til vedtektene.

Styret.
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Sak 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle
Gruppeårsmeldinger
Årsmelding
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Trond Syversen
Nestleder:
Jens Kristian Tofteberg
Kasserer:
Randi Højlund Pedersen
Styremedlemmer:
Britha Amundsen
Terje A. Bjørnstad
Varamedlemmer:
Eva Haraldsen
Cathrine Granung
I løpet av året meldte Britha Amundsen og Cathrine Granung seg ut av klubben og måtte
dermed trekke seg fra sitt verv.
Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte:
Revisorer:
Trond Torgersen og Odd Hole
Valgkomite:
Eivind Gikling (leder) og Marit Solveig Bjørnstad
Utvalg og komiteer oppnevnt av styret:
Turnering:
Ragnhild Lied Johansen (leder) + 9 andre .
Handicap:
Finn Arne Johansen (leder), Ådne Trygg.
Bane:
Ådne Trygg (leder), Finn Ericsson og Olaf Kr. Thomassen.
Dame:
Ragnhild Lied Johansen og Marit Bjørnstad.
Senior:
Eivor Arntzen
Markedsgruppen:
Finn-Arne Johansen (leder), Petter IngvarTomren og Jon Kittelsen
Redaksjonskomite: Morten Olstad (leder) og Jon Kittelsen (webredaktør)
Møtevirksomhet mv:
Det er grunn til å minne om at baneier/-driver, Tom Rune Larsen, opprinnelig ga beskjed om
at han ikke maktet å drive banen videre i 2013. På årsmøtet i februar ble det nedsatt en
utredningsgruppe som skulle vurdere muligheter for videre drift av banen. Gruppens arbeid
resulterte i at Tom Rune sa seg villig til å drive videre under forutsetning av økt innsats fra
klubbens medlemmer og at klubben ga økonomisk garanti for et underskudd begrenset til kr
200.000.Denne løsningen ble vedtatt med overveiende flertall på det ekstraordinære årsmøtet
i slutten av mars.
Det ble etablert en Banegruppe som skulle bistå Banekomiteen med enklere driftsoppgaver og
en Husgruppe som skulle bidra til å avlaste Tom Rune og Kari i kafeteria og booking.
Styret har avholdt i alt 7 styremøter i løpet av året. Totalt er 50 saker behandlet.
Medlemsutvikling:
Klubben hadde ved årets utgang 185 medlemmer (mot 299 året før). Ca. 98 av medlemmene
hadde full spillerett i 2013 (hvorav 5 var under 14 år), ca. 75 hadde spillerett med redusert
greenfee mens de resterende av ulike grunner kun betalte medlemskontngenten. 2/3 av
medlemmene er 50 år eller eldre.
På tross av betydelig innsats fra den nye Markedskomiteen har klubben dessverre fått
forholdsvis få nye medlemmer i 2013 (ca 10) .
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Idrettslig aktivitet:
Styret viser her til gruppenes årsrapporter. Det fremgår at det, på tross av få medlemmer, har
vært et omfattende klubbturneringsprogram på Krokhol. Flere medlemmer har dessuten
representert klubben i eksterne turneringer med til dels gode resultater. Sammenliknet med
2012 er det imidlertid betydelig færre turneringsdeltakere.
Vi gratulerer Stine Torgersen og Per Frode Haugen som vinnere av KM og Ketil Nordgård
som vinner av KM i match play.
Banen:
BaneeierTom Rune Larsen har hatt hovedansvaret for og ledet golfbanedriften, men, til
forskjell fra tidligere år og i tråd med intensjonene, i liten grad deltatt i det daglige
driftsarbeidet ute på banen.
Banekomiteen arrangerte også dette året vårdugnad i samarbeid med Tom Rune Larsen. Etter
forholdene var deltakelsen god.
Banen åpnet i månedskiftet april/mai. Vinteren var hard mot greenene. Desverre var det først
sent på sesongen at de holdt grei standard.
Økonomi:
Klubbens økonomi er sunn. Grasrotandelen tilførte klubben kr 25.311. Det har i snitt vært 65
medlemmer som står bak dette.
Årets driftsresultat ble et underskudd på kr 23.357.
Klubben har som nevnt garantert for et underskudd i drift av golfbanen i 2013 på inntil kr
200.000. En eventuell utløsning av denne garantien forutsetter at Tom Rune Larsen legger
fram et regnskap for golfbanedriften. Klubben ønsket dessuten at styret skulle holdes jevnlig
oppdatert om den økonomiske utviklingen for golfbanen gjennom sesongen. Tom Rune
Larsen har ikke maktet å legge fram noe regnskap så langt. Styret beklager at det til årsmøtet
er ukjent om garantien utløses. I verste fall kan det dreie seg om kr 200.000.
Klubben har ca kr 300.000 på konto.
Likestilling:
Klubben overholder alle gjeldende regler for likestilling.
Takk
Styret retter en stor takk til noen store og mange små "ildsjeler" som har bidratt til
golfbanedriften.
Vedlegg:
Årsrapportene fra turneringskomiteen, damegruppen, banekomiteen, handicapkomiteen og
redaksjonskomiteen, seniorgruppen, markedskomiteen.

Oslo, 26. januar 2014
Trond Syversen Jens Kristian Tofteberg Randi Høilund Pedersen
Terje A. Bjørnstad Eva Haraldsen
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Årsrapport fra Turneringskomiteen sesongen 2013
Vi har klaget over regn og våte baner de siste årene. En våt juni hadde vi riktignok, men så
kom det fine været – endelig. Og ved hjelp av den fantastiske gjengen med frivillige som
klippet og ryddet ble banen holdt i veldig fin stand. Tusen takk, uten dere hadde vi ikke klart
å spille Krokhol hele sesongen!
Dessverre er det mange medlemmer som har meldt seg ut av Krokhol og det merket vi
selvfølgelig på antall deltagere i turneringene. Men på tross av sviktende medlemstall klarte vi
å gjennomføre våre planlagte turneringer.
Som kjent liker Krokhols medlemmer å spille turneringer. I 2013 hadde vi 15
mandagsturneringer med 376 deltagere, (pluss noen mandagstreff i juli). Til sammenligning
hadde vi 18 mandagsturneringer med i alt 526 deltagere i 2012. En nedgang på 150 deltagere.
Årets første turnering - Vårsleppen. Hadde 23 påmeldte (36 i 2012).
Vi hadde St. Hans Golf og Grill. Texas scramble, damer og herrer. Det ble 20 påmeldte i litt
kjølig men fint vær. En hyggelig turnering med grillmat etterpå.
Klubbmesterskapet, med 18 deltagere (28 i fjor) ble avviklet 24. og 25. august.. Alle klasser
spilte 18 hull lørdag og 18 hull søndag (ikke cut).
Herreklassen ble vunnet av Per Frode Haugen (+21). Vi gratulerer Klubbmester herre 2013!
På 2. plass Trond Syversen (+23) og 3. plass Olaf Thomassen (+30)
I dameklassen vant Stine Torgersen (+35) Vi gratulerer som Klubbmester dame 2013!
Marit Bjørnstad 2. plass og Inger Enstad ble nr. 3.
Sammen med klubbmesterskapet er konkurransen om å vinne ”Order of Merit” av de gjeveste
trofeer. Vi gratulerer vinnerne i 2013:
Mandagsturneringene:
Per Frode Haugen klasse A, Tony Farinha Klasse B og Per Sarvik Klasse C
Dameturneringene:
Marit Bjørnstad i klasse A og Aud Jørgensen klasse B
Seniorturneringene:
Olaf Thomassen klasse A og Aud Jørgensen i klasse B
Klubbmesterskapet i Match Play fristet 29 deltakere.
Klubbmester Match, 2013 ble - også i år - Ketil Nordgård som etter en spennende match, slo
Joakim Sarvik på hull 19. Gratulerer.
Mange var kvalifisert til invitasjonsturneringen Krokhol Masters, men i år måtte vi avlyse
turneringen på grunn av for liten deltagelse. Vi er lei oss for det og håper at vi får det til neste
år.
Årets siste turnering, Elgjakta, var en flagg-turnering med 22 påmeldte (mot 20 ! i fjor).
Herreklassen ble vunnet av Ketil Nordgård - hull 2 . Dameklassen ble vunnet av Angela
Lund – hull 17.
Tusen takk alle sammen – så håper vi på bra vær, flere medlemmer og stor deltakelse neste år.
Ragnhild Lied Johansen - Turneringskomiteen
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Årsrapport fra Damegruppen sesongen 2013.
På grunn av medlemsflukt og sykdom ble det nesten ingen turneringer i 2013.
4 registrerte turneringer med 5-6 påmeldte, er ikke det vi har vært vant til hos oss. Noen
”treff” var det i tillegg, men det ble det heller ikke noe særlig oppslutning om.
Dette er vi skikkelig lei oss for.
Avslutningsturneringen ble gjennomført med Texas Scramble og fest etterpå. Om vi ikke var
så mange, ble det allikevel en flott dag og en fest etter ”god gammel klasse”.
Kjære Krokhol-damer:
Vi tar gjerne i mot gode ideer til ”attraktive” turneringer og håper at DU blir med neste år.
Ta gjerne med en venninne!
Takk for i år.
Hilsen Ragnhild Lied Johansen

ÅRSRAPPORT FRA HANDICAP KOMITEEN 2013
Automatisering og innføring av rutiner tilknyttet Golfbox medfører at mange av
handicapkomiteens tidligere oppgaver besørges av administrasjonen.
Når det gjelder oppdatering av de enkelte spilleres handicap, skjer dette løpende i Krokhol.
Vi har vært relativt konsekvente med å justere handicap i forbindelse med klubbturneringene.
I og med at også 9-hulls runder er tellende, har mange spillere fått gjentatte justeringer av
handicap i løpet av sesongen.
I spesielle tilfeller, som for eksempel etter alvorlig sykdom eller ulykker, kan det hende at
spillere får redusert sin spilleferdighet i større grad enn det handicapsystemet kan ivareta i
rimelig tid. I slike tilfelle vil handicapkomiteen, etter oppfordring, foreta en vurdering av
spillerens spillestyrke, og justere handicap i overenstemmelse med dette.
Av og til ønsker spillere å spille en handicaptellende runde, fordi man er misfornøyd med sitt
handicap, og mener at det bør justeres. Ikke alle synes å være klar over at runden bare kan
være handicaptellende dersom man meddeler dette til sin markør før man starter runden. Det
må samtidig opplyses om runden skal være på 18 eller på 9 hull. (Bare spillere med handicap
på 11,5 eller mer kan justere handicap etter en 9 hulls runde. For øvrig er det ikke adgang til
å spille mer enn en 9-hulls handicaptellende runde pr. dag.)
Som kjent kreves det fremdeles fire handicaptellende runder i løpet av sesongen, for at
spillerne skal beholde det som heter ”EGA turneringshandicap”. For våre trofaste
turneringsspillere har dette ikke vært noe problem.
Hilsen Finn-Arne Johansen
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Årsrapport fra Banekomitéen 2013
Generelt

Malt nye gule og røde staker og satt ut i alle hindere.

Sand-drysset alle tee-steder m/såfrø i juni/juli.

Reparert nedslagsmerker med sand/frø i juni.

Renovert (luket) alle bunkere (gjentatte ganger) og skåret kanter.
Hull 1

Ryddet skråning mot fairway hull 2. Ryddet busker og kratt til venstre for tee.

Gravd opp sand i bunkeren etter hver regnfall (vann fra green skyller ned sanden).
Hull 2

Fjernet trær og kratt ved brua. Festet plankene på brua.

Ryddet og stammet opp trær i sidevannshinder mot dam.

Ryddet småtrær og kratt i knausen mot green hull 1. Fjernet småtrær i venstrekant dam.

Laget drensgrøft ved avløpsrøret rett etter 150m merket.

Fylt sand/frø i de største fordypningene på fairway.
Hull 3

Fylt opp ujevnheter rundt bjørkene, i fairway. Fylt opp ujevnheter i fairway fra 100m og inn.

Kontinuerlig jobbing med green etter vinterskader (skjært, sådd, dresset og klipt)

Ryddet trær og kratt i skråningen til høyre for green. Fylt igjen ”hullet” ved rød tee.
Hull 4

Ryddet kratt og gress mellom rød tee og sidevannshinder.

Ryddet kratt fra tee mot OB-område. Fjernet trær og kratt oppe ved tee stedene.




Ryddet knausen høyre for green for trær og kratt.
Ryddet til venstre for og bak veien mot tee hull 5 og opp langs veien fra green 3.
Kontinuerlig jobbing med green etter vinterskader (skjært, sådd, dresset og klipt)

Hull 5

Fjernet skog og kratt langs vei opp til og ned fra tee, samt rundt tee-sted.

Laget drensgrøft front venstre side green, skal torvlegges til våren.
Hull 6

Ryddet skogholdt høyre side bunker.
Hull 7

Stammet opp og fjernet trær høyre side fra bekk mot green.

Fjernet trær og kratt venstre side og bak green.
Hull 8

Ryddet skogholt høyre side fra 150m og opp til green og bak green.

Reparert skader i fairway fra 100m mot green etter vannskader.
Hull 9

Ryddet og fjernet kratt og trær i skogholt fra blåmerket område til 100m merket.

Ryddet buskas langs veien opp mot tee.

Ryddet trær og buskas høyre side av rød tee.
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24-27 september er følgende utført sammen med banearbeider:

Sanering av alle greener også putting-green og green gamle hull 8.

Renovert alle tee steder.
Renovering = luftet, sådd og dresset, gjødslet.
Anslagsvis timer/arbeid av banekomité
april / mai / juni:
150 t
juli / august / september:
400 t
I tillegg har en del bane- og husgruppe lagt ned anslagsvis 60t med snorklipping m.m.
Dugnad i kiosk:
ca 25t
Komiteen retter en spesiell takk til:
Iacob

Pusset og lakkert benker.
Petter Tomren:

Slått gress ved sidevannshindere.

Slått gress og gravd dreneringsgrøft i sidevannshinder hull 4.

Drenert vei opp og ned fra tee sted på hull 5.
Egil Sørseth og Morten Olstad:

Snorklipping.

Hilsen Ådne Trygg

Årsrapport fra Redaksjonskomiteen 2013.
Redaksjonskomiteen har i 2013 hatt følgende medlemmer.
Jon Kittelsen.
Morten Olstad.

Fotograf, skribent, redaktør og superbruker.
Forman og ansvarlig vininnkjøper.

Det har i år ikke vært endringer i modulene i web systemet, og vi har derfor ikke hatt møter i
redaksjonskomiteen i år, all aktivitet har foregått i web systemet og på nettsidene til
Krokhol.no
Det har også i år vært stor aktivitet på Krokhol sin web side, hvor Komiteens fotograf,
skribent og redaktør også i år har gjort en veldig god jobb.
Redaksjonskomiteens er, Ingen saker for liten – ingen for stor.
Nettstedet Krokhol.no
Nettstedet vårt har nå består nå av ca. 430 sider, der man blant annet kan finne
turneringsrapporter fra alle turneringer tilbake til 2010.
I 2013 hadde vi 41 161 besøk på våre nettsider, med til sammen 101 701 sidevisninger. Antall
besøkende (unike IP-adresser) var 23 861. Toppmåneden var mai, da det var 15 115
sidevisninger.
Disse tallene må imidlertid tas med en liten klype salt, da en god del av denne trafikken
antagelig er søkeroboter. Dette vises blant annet ved at det enkelte dager kan være 10-20
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ganger større trafikk enn normalt. Dessuten er det blant de aller hyppigst besøkende IPadresser fra USA, Danmark, Ukraina, Israel og Estland. Dessuten var det én IP-adresse
(176.34.226.121) uten landsidentifikasjon som alene sto for over 2000 besøk.
En annen kuriositet er at Linux var operativsystemet som ble benyttet ved 15% av besøkene.
De fleste av våre besøkende fant frem på egen hånd (43%), det vil si at de ikke kom fra en
annen side med lenke til våre. Når det gjelder ”referrals” var den største bidragsyteren
Google, med 33%. De norske golfnettstedene, som norskgolf.no og golfsiden.no bidro bare
med et par prosent hver.
De best leste sidene var forsiden (ikke unaturlig), Aktuelt, Golfbox-innlogging og Banestatus.

Nyheter (aktuelt)
I løpet av året ble det ”skrevet” 232 generelle nyhetsartikler og 14 banerapporter. Det er litt
inflasjon i tallene her siden vi startet med ”dagens bilde” på høstparten og dermed har hatt en
artikkel hver dag siden.
De mest populære artiklene var (antall oppslag):
Nye bane- og slopeverdier (29. april)
300
EO årsmøte (3. mars) 239
Dugnaden (22. april) 212
Omkalfatringer (18. januar) 205
Årsmøte - Agenda og saksdokumenter (3. februar) 190
Simulator-KM (3. mars)
189
Enda mer om års revisjon (5. januar) 186
7 lag (9. mai – Vår sleppen) 185
Ekstraordinær protokoll (23. mars) 181
ISO 8601 (14. mai) 180
Vi har også en søkefunksjon. De mest populære søkeordene i 2013 var:
 Søkeord... (på topp hvert år)
 golfbox
 golfbil
 Per Frode Haugen
 Driving-rangen
Vi har ikke sett i detalj på besøksutviklingen fra foregående år. En viss nedgang har det vært,
men det er jo naturlig i og med at medlemstallet også har falt. Uansett anser
redaksjonskomiteen besøksnivået til å være akseptabelt.
Sosiale medier
Redaksjonskomiteen står også bak en side og en gruppe på Facebook. Det er siden som er
mest aktiv.
Facebook-siden Krokhol golfklubb hadde per utgangen av året 105 ”likes”, det vil si personer
som får oppdateringer på sin egen Facebook-vegg. Mange av disse er ikke medlemmer.
Vi opererer også med en Twitter-konto, der Krokhol Golf har 13 ”følgere”. En av disse er
Norsk Golf.
Hilsen Redaksjonskomiteen.
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Årsrapport fra seniorgruppa 2013
Seniorgruppa startet turneringsspillet tirsdag, 21. mai og avsluttet tirsdag, 24. september.
Disse 19 turneringene er grunnlaget for årets konkurranse om Order of Merit. I tillegg til dette
arrangerte vi en Texas scramble turnering tirsdag den 1. oktober. Og tradisjonen tro hadde vi
en hyggelig avslutning denne gangen også, i år med en superb gryterett mv som Kari disket
opp med.
Vandrepremien til den som kom best ut poengmessig med de ti beste turneringsresultatene
som tellende, er også i år Olaf Thomassen. Videre fulgte Aud Jørgensen og Arve Sørlund.
Vi kom aldri i gang med noen protrening i år. Hovedårsaken til dette var vel at ikke mange
nok ga uttrykk for at de ville prioritere det. For noen er kanskje dette årsaken til at handicapet
har gått opp i steden for ned.
I år har banen vært drevet mer på dugnadsbasis enn tidligere år. I tillegg må værgudene få en
ekstra takk for å ha velsignet oss med mye sol. En stor takk til banemannskapet og
banekomiteen for å ha klart å holde banen i så god stand, og til Jon Kittelsen for ypperlig
assistanse med resultatservice, bilder og kommentarer på vår hjemmeside. Takket være det
gode været så var det aldri behov for å lure på om man skulle delta i turneringene.
Det har i snitt vært 15 deltaker på turneringene.
Vi ser fram til nok en sesong med seniorspill på Krokhol.
Hilsen Seniorgruppa

RAPPORT FRA MARKEDSFØRINGSKOMITEEN
Styret oppnevnte i 2013 en markedskomite som trådte i funksjon i løpet av våren. Komiteen
startet sitt arbeide med en utredning av mulighetene for markedsføring av klubben og banen.
Utredningen ble oversendt Styret som ga sin tilslutning til de forslag som var fremlagt. De
viktigste forslagene var:
 Bredt anlagt arbeid for å sikre inntekter. Greenfee spill og inntekter fra driving range
bør ikke undervurderes.
 Primært satse på de preferanser våre egne medlemmer og gjestespillere i samme
kategori har. (”Godt voksne spillere.”)
 Konkurranser hvor gleden ved spillet og samværet er viktigere enn
”landslagsambisjoner” og handicapjag. Konkurranse som etterlater gode følelser bør
tilstrebes.
 Åpne turneringer hvor vi inviterer til deltagelse av spillere fra andre klubber.
Turneringstypene ene bør varieres.
 Vektlegging av komfortfaktoren, mulighetene for å bruke bil.
 Fremheve at det er liten belastning på banen, slik at det aldri er vanskelig å få spilletid.
 Invitere gjester til terrassen og miljøet der .Alle klubbmedlemmer bør være opptatt av
å fremme trivselen og utnytte det faktum at miljøet er anerkjent.
Komiteen forsøkte å få til et samarbeide med OBOS, som imidlertid mente å ha så vidt mange
gode formål å presentere for sine medlemmer at de ikke hadde plass for oss. Videre har det
vært gjort forsøk med lokal medlemsverving. Dette har gitt oss noen nye spillere men ikke
mange. Annonsering har ikke vært brukt, da dette er dyrt dersom man skal hevde seg i
myldret av ulike annonser. Det er derfor mest aktuelt helt i begynnelsen av golfåret. For å
øke medlemstallet er det behov for kreativ og utradisjonell markedsføring i årene fremover.
Aller helst tilgang på en eller flere sponsorer som kan gi banen og klubben et økonomisk
underlag.
Hilsen Markedskomiteen
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Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
RESULTATREGNSKAP:

2012

2013

Inntekter:
Kontingent medlemmer
Offentlige tilskudd (NT)
Turneringer
Leieinntekt maskin (1)
SUM INNTEKTER:

171900
27961
39470
0
239331

100750
48148
27830
0
176728

Kostnader:
Turneringskostnader
Premiekostnader
Medlemsavg. Golfforbundet
Tidsskriftet Norsk Golf
Profilerings-/IT utgifter
Kostnadsgodtgjørelser
Møtekostnader
Påløpne utgifter
Klubbtrening
Tilskudd golfbane (2)
Avskrivning maskin
SUM KOSTNADER:

17098
15065
62400
30712,50
34081,15
11196,60
5752
2213
25000
0
46875
250393,25

12950
14835
42600
24661
46667
14535
12439
1972
0
220000
46875
437534

Bankgebyrer,rentekostnader
Renteinntekter
Sum finanskostnader

94
-28593
-28499

302
-38053
-37751

Årets resultat:

+17437

-223055

Noter
1. Leieinntekt maskin
Dersom drift av golfbanen i 2013 gir et overskudd større enn kr 100.000 vil klubben motta
inntekt for utleie av maskin, begrenset oppad til kr 40.000
2. Tilskudd til golfbane
Klubben har gitt en garanti mot underskudd i drift av golfbanen, begrenset oppad til kr
200.000. Regnskapet for golfbanedriften foreligger ikke enda. Hele garantibeløpet på kr
200.000 blir derført ført i regnskapet. Dersom underskuddet blir mindre vil dette føres som en
inntekt i regnskapet for 2014.
De resterende kr 20.000 under denne posten er et tilskudd fra klubben til utbedring av greener
på golfbanen.
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BALANSE

2012

2013

Anleggsmidler:
Klippemaskin
Lån Tom Rune Larsen

93125
719834

46250
719834

Sum anleggsmidler

812959

766084

Omløpsmidler:
Kasse,bank

297420

311761

1110379

1077845

Egenkapital:
Udisponert overskudd
Årets resultat

656620
17437

674057
-223357

Sum egenkapital

674057

450700

411100
25222

411100
16045

0

200000

436322

627145

1110379

1077845

EIENDELER

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld:
Medlemsfinansiert klubbhus
Påløpne ikke betalte kostnader
Gar. mot underskudd i drift av
golfbanen
Sum kortsiktig gjeld

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
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Sak 6.1 Videreføre klubbens garanti ved eventuelt underskudd i
golfbanedriften i 2014
På det ekstraordinære årsmøtet i 2013 ble det gjort følgende vedtak:
«Klubben stiller følgende økonomiske garantier og bidrag slik at Tom Rune
kan videreføre driften av Krokhol golfbane:
 Klubben dekker et eventuelt underskudd på opptil kr 200.000.
 Klubben stiller sin roughklipper gratis til rådighet for baneselskapet
dersom regnskapet viser et overskudd på mindre enn kr 100.000 pr år.
En forutsetning for klubbens garantier/bidrag er at driften av golfbanen skilles
ut med et eget, dokumentert regnskap. Styret gis økonomisk innsyn underveis i
sesongen og klubbens revisorer skal godkjenne regnskapet før et eventuelt
negativt resultat utløser garantien.»
I saksdokumentet framgår at inntil kr 100.000 av underskuddet kan dekkes ved å ettergi
tilsvarende beløp av det lånet har i klubben. Dette er imidlertid ikke reflektert i selve vedtaket.
Tom Rune Larsen ber om at klubben stiller den samme garantien for 2014.
Styrets vurdering og forslag til vedtak
I og med at Tom Rune Larsen ikke har maktet å legge fram noe regnskap for drift av
golfbanen vet vi ikke om klubben må dekke noe underskudd i golfbanedriften i 2013. I verste
fall kan det dreie seg om kr 200.000. Forhåpentligvis vil Tom Rune akseptere at halvparten av
et eventuelt underskudd dekkes ved å redusere det lånet han har i klubben selv om dette ikke
er eksplisitt uttrykt i årsmøtets vedtak.
Styret har liten grunn til å tro at drift av golfbanen i 2013 har gitt et underskudd som er større
enn
kr 200.000, men kan ikke utelukke dette. Om dette skulle være tilfelle vil også Tom Runes
enkeltmannsforetak belastes økonomisk, noe som i verste fall kan være en trussel mot de
midler
(kr 720.000) som klubben har gitt i lån til ham.
Styret mener det er meget beklagelig at det ikke foreligger noe regnskap for golfbanedriften i
2013 før årsmøtet. Et foreløpig eller omtrentlig regnskap hadde hjulpet, men heller ikke dette
har det vært mulig å framlegge.
Med dette utgangspunktet mener styret at årsmøtet ikke bør behandle forslaget om å
videreføre klubbens garanti på nåværende tidspunkt. Dette bør skje etter at et regnskap for
golfbanedriften i 2013 er framlagt og godkjent av klubbens revisorer.
Under forutsetning av at underskuddet i 2013 ikke er urovekkende stort kan ikke styret se at
det er noe i veien for å videreføre den økonomiske garantien på et ekstraordinært årsmøte
senere på året. Vilkårene for en slik garanti mht betalingsbetingelser (kontanter/reduksjon i
klubbens fordring) og framleggelse av regnskap bør imidlertid justeres.
Styret ser ikke bort fra at årsmøtet ønsker å behandle saken på det ordinære årsmøtet selv om
styret ikke anbefaler dette. Vi har derfor formulert et alternativt vedtak for å fange opp denne
situasjonen.
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Styrets forslag til vedtak
Årsmøtet ser i utgangspunktet positivt på å videreføre klubbens begrensede økonomiske
garanti for golfbanedriften i 2014. Siden det enda ikke foreligger noe regnskap for
golfbanedriften i 2013 finner årsmøtet det nødvendig å utsette behandlingen av saken til
2013-regnskapet er framlagt og godkjent av klubbens revisorer.
Alternativt forslag til vedtak
Klubben forplikter seg til å dekke et eventuelt underskudd på golfbanedriften i 2014 på opptil
kr 200.000 fordi dette anses nødvendig for at Tom Rune kan videreføre driften av Krokhol
golfbane. Det forutsettes at underskudd ut over kr 100.000 dekkes ved å redusere klubbens
fordring overfor Tom Rune Larsen.
En forutsetning for garantien er at driften av golfbanen skilles ut med et eget, dokumentert
regnskap. Klubbens revisorer skal godkjenne regnskapet før et eventuelt negativt resultat
utløser garantien. Tom Rune Larsen skal tilstrebe å legge fram et omtrentlig regnskap for
golfbanedriften før årsmøtet 2015.
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Sak 6.2 Endret prinsipp for fastsettelse av medlemskontingenten
I klubbens lover eller avtaler med baneeier er det ingen krav om at medlemmene skal betale
noen spilleavgift til baneeier. Styret tolker situasjonen slik at det derfor er et alternativ for
medlemmene å ha Krokhol som hjemmebane selv om de kun betaler medlemskontingenten,
ingen spilleavgift. NGF har bekreftet at dette er korrekt tolkning. Denne løsningen gir
selvfølgelig ingen økonomiske fordeler ved å spille på banen (for eksempel redusert greenfee
avgift). I 2013 er det ca 10 medlemmer som kun har benyttet denne løsningen. Inntrykket er at
dette har skjedd etter spesiell avtale med Tom Rune Larsen. At det ikke er flere skyldes trolig
forståelsesfulle medlemmer og at denne muligheten har vært lite kjent.
Tom Rune ønsker at klubben fjerner denne muligheten for å bruke Krokhol som hjemmebane
ved kun å betale klubbkontingenten på maksimalt kr 500. Dette kan muligens gjøres ved å
endre klubbens lov eller sikrere ved å bake en «spilleavgift» inn i klubbkontingenten. Styret
anbefaler at TRs ønske etterkommes. Bane og klubb gjensidig avhengig av hverandre.
Klubben er ikke tjent med at selskapet har for lite inntekter til å kunne drive forsvarlig og
kunne opprettholde kvalitet på anlegget.
Styret og Tom Rune er enige om at sistnevnte løsning bør velges.
Med utgangspunkt i spilleavgiftene og medlemskontingenten for 2013 blir forslaget som
følger:
Til klubben
Til baneselskap Totalt
Seniorer fra 22 år med full
500 + 900
3.300
4.700
spilleavgift
Full spillerett på hverdager
500 + 900
2.250
3.650
Spillerett med redusert greenfee
500 + 900
0
1.400
Seniorer 20-22år, full spillerett
500 + 900
600
2.000
Juniorer 14-19 år, full spillerett
250 + 900
400
1.550
Juniorer under 14 år, u/familietilkn.
0 + 800
0
800
Juniorer under 14 år,
0+0
0
0
m/familietilkn.
Forutsetningen er da at klubben overfører den delen av medlemskontingenten som tidligere
var spilleavgift (kr 900) til baneselskapet.
Styrets forslag til vedtak:
Fra 2014 endres klubbkontingenten til å omfatte både medlemskontingenten til klubben og
den fastsatte spilleavgiften som gir rabatt på greenfee. De aldersklasser som hittil ikke har
betalt spilleavgift, eller har betalt redusert spilleavgift, vil ikke påvirkes negativt av den nye
ordningen. De medlemmer som betaler en høyere spilleavgift enn «greenfeeavgiften» vil få
denne fratrukket. Den delen av medlemskontingenten som tidligere var spilleavgift overføres
fra klubben til baneselskapet.
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Sak 6.3 Bruk av klubbens roughklipper til drift av Krokhol golfbane
På det ekstraordinære årsmøtet i 2013 ble det gjort følgende vedtak vedrørenede
roughklipperen:
 Klubben stiller sin roughklipper gratis til rådighet for baneselskapet
dersom regnskapet viser et overskudd på mindre enn kr 100.000 pr år.
Tom Rune Larsen ønsker at klubben viderefører ordningen for 2014.
Styrets forslag til vedtak:
Klubben stiller sin roughklipper gratis til rådighet for baneselskapet dersom regnskapet for
golfbanedriften i 2014 viser et overskudd på mindre enn kr 100.000 pr år.
Dersom regnskapet viser et overskudd større enn kr 100.000 betaler baneselskapet inntil kr
40.000 i årsleie, men aldri mer enn at overskuddet blir på kr 100.000.
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Sak 7 Fastsette medlemskontingent for 2014
Under forutsetning av at styrets forslag under sak 6.2 blir vedtatt vil medlemskontingenten
for 2014 bestå av to elementer:



Den opprinnelige medlemskontingenten
Et tillegg som sikrer at alle klubbmedlemmer bidrar økonomisk til drift av golfbanen

Styret ser ingen grunn til å endre den opprinnelige medlemskontingenten som i 2013 var
kr 500.
Tom Rune Larsen har gitt beskjed om at årsavgiftene til baneselskapet for spillerett vil holdes
på samme nivå i 2014 som i 2013.

Styrets forslag til vedtak
Medlemskontingenten for 2014 fastsettes til:
Medlemskategori
Kr
Seniorer fra 22 år med full
500 + 900
spilleavgift
Full spillerett på hverdager
500 + 900
Spillerett med redusert greenfee
500 + 900
Seniorer 20-22år, full spillerett
500 + 900
Juniorer 14-19 år, full spillerett
250 + 900
Juniorer under 14 år,
0 + 800
u/familietilkning
Juniorer under 14 år,
0+0
m/familietilkning

Totalt i Kr
1.400
1.400
1.400
1.400
1.150
800
0

Forutsetningen er da at klubben overfører den delen av medlemskontingenten som tidligere
var spilleavgift (kr 900) til baneselskapet.
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