Referat fra Årsmøtet 9. februar 2006
Møtet ble avholdt onsdag 9. februar 2006 på Sørmarka Kurs og Konferansesenter. Det var
67 fremmøtte og møtet startet kl. 1900.
Klubbens leder, Finn-Arne Johansen åpnet møtet.
Et for sent innkommet forslag ble vedtatt diskutert etter at det ordinære Årsmøtet var
avholdt.

1. Godkjenne innkalling
Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer
Arne Giving ble foreslått som ordstyrer for Årsmøtet.
Forslaget ble vedtatt uten innsigelser.
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Det ble foreslått Lars Brustad og Eivind Th. Jacobsen, og de ble enstemmig valgt.
4. Valg av referent
Ragnhild Lied Johansen ble foreslått som referent og ble valgt.
5. Valg av tellekorps
Kåre Nordby og Ragnhild Lied Johansen ble valgt som tellekorps.
6. Godkjenne saksliste.
Sakslisten ble godkjent.
7. Godkjenne Årsberetning
Årsberetningen for Krokhol Golfklubb ble punktvis gjennomgått under ledelse av
ordstyrer.
Årsberetningen ble godkjent.

8. Regnskap 1.1.2005 – 31.12 2005.
Kasserer Kjell Henriksen redegjorde for klubbens regnskap (ikke Krokhol Golf AS).
Henriksen hadde følgende bemerkninger:
Etter all usikkerheten i 2004/2005 mistet vi mange medlemmer. En del av disse
medlemmene meldte seg ikke ut på reglementert måte og betalte heller ikke sin
kontingent til klubben. Dette medførte at man i året som gikk måtte føre et tap på
fordringer på i alt kr. 90 000,-.
Foruten kontingenten er klubbens største inntektspost vår andel av inntektene fra
green-fee og driving range. Deretter følger turneringsinntekter og kursinntekter.
Regnskapet for 2005 ble gjort opp med et overskudd på kr.44.135,-.
9. Revisors beretning.
Revisors rapport ble godkjent av Årsmøtet.
10.Innkomne forslag/orienteringer fra styret.
Styret la frem et forslag om at medlemmer med spillerett skulle bidra med en ekstra
kontingent på kr.300,- pr. år i tre år fremover. Disse pengene skal klubben låne ut
til eieren av Krokhol gård, øremerket for ferdiggjøring av klubbhuset, med
møtelokale/kursrom og kontor for klubben i 2. etasje.
Fra salen ble det etterlyst et budsjett for utbyggingen. Det foreligger et detaljert
budsjett som ved en forglemmelse ikke ble fremlagt for Årsmøtet. Formannen
beklaget dette, men opplyste også at utbetalinger til dette prosjektet kun blir gjort
mot fakturaer for innkjøpte materialer, og dessuten sammenholdt mot budsjettet.
Det ble også spurt om pengene (lånet) ville bli betalt tilbake til klubben. Dette ble
bekreftet og formannen presiserte at det ville bli opp til klubbens styrende organer og
beslutte om pengene skal brukes til å redusere fremtidig kontingent, eller om man
skal bruke dem til klubbens beste på annen måte.
Det ble reist flere forslag til denne ekstra kontingenten fra salen. Innbetaling på kr.
900,- (alt på en gang) første året, alternativt kr.400,- i 2 år.
Etter avstemning ble styrets forslag vedtatt.
11. Budsjett/Kontingent for 2006.
I budsjettet for 2006 var det gjort en liten økning i tilskuddet til juniorarbeidet, men
ellers fulgte budsjettet hovedlinjene fra 2005.
Klubbens kontingent for 2006 ble foreslått til kr. 500,- det samme som i fjor. (I tilegg
kommer de kr. 300,- til klubbhusutbyggingen).
Budsjett og kontingent ble vedtatt som foreslått.

12. Valg
Tre av det gamle styrets medlemmer tok ikke gjenvalg, et styremedlem fant å måtte
trekke seg på grunn av stort arbeidspress.
Valgkomitéen la frem følgende innstilling til nytt styre:
Leder Trine Olsen
Nestleder Jens Christian Tofteberg (ny)
Kasserer Kari Rivedal (ny)
Styremedlem Trond Bjerke (ny)
Styremedlem Steinar Berg (ny)
Varamedlem Tone-Brit Strandquist (ny)
Varamedlem Anne-Turid Steinsvik (ny)
Valgkomitéens innstilling ble godkjent ved akklamasjon.
13.Valg av revisor
Valgkomiteens innstilling var Trond Torgersen.
Godkjent av Årsmøtet.
Med dette var den offisielle delen av møtet over og ordstyrer hevet det formelle
Årsmøtet.
Avslutning.
Avtroppende styreleder Finn-Arne Johansen takket for fremmøtet og overlot deretter
videre ledelsen av møtet og klubben til påtroppende styreleder Trine Olsen.
Trine Olsen takket avgående styremedlemmer for innsatsen, og lovet sterk satsing fra
det nye styret for å drive klubben videre fremover.
Møtet ble avsluttet ca. kl. 2100.
Oslo 13. februar 2006

---------------------------------------------Lars Brustad
(Sign)

-------------------------------Eivind Th. Jacobsen
(Sign)

