Styrets beretning for året 2010
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Helge Rivedal
Jens Kristian Tofteberg
Kari Rivedal
Trond Syversen
Petter F. Corneliussen
Sten Arne Skulbru
Marianne Skurdal

Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte:
Revisorer:
Valgkomite:

Trond Torgersen og Odd Hole
Eivind Gikling, formann, Elin Stømner og Marit Solveig Bjørnstad

Utvalg og komiteer oppnevnt av styret:
Turnering:
Handicap:
Rekruttering/
Medlemskom:
Junior:
Bane:
Dame:
Senior:
Markedsgruppen:
Redaksjonskomite:

Innledningsvis Stine Torgersen, så Ragnhild Lied Johansen .
Finn Arne Johansen, leder, Eivor Arntzen, Ådne Trygg.
Jens Kr. Tofteberg
Kjell Høydahl, Ådne Trygg, Finn Ericsson og Tom Rune Larsen.
Ragnhild Lied Johansen, Anne Helene Troøien og Marit Bjørnstad.
Fina Kensland, Eivor Arntzen og Eivind Th. Jacobsen.
Tom Rune Larsen.
Morten Olstad, leder, Jon Kittelsen skribent og Hilde Gundersen.

Drift – informasjon:
Det har vært et tett samarbeid med styret i baneselskapet, ikke minst grunnet selskapets
økonomiske situasjon. Dessverre stoppet DnB NOR i august enhver videre kreditt med
Krokhol Golf AS, og styret i selskapet måtte som en følge av det begjære oppbud.
Møtevirksomhet mv:
Det er avholdt i alt 6 styremøter i løpet av året. Styrets leder har som styremedlem i Krokhol
Golf AS møtt i 3 styremøter i selskapet. Videre har det vært en utstrakt møtevirksomhet
grunnet konkursen i baneselskapet for å avklare virkningen av konkursen og undersøke
mulighetene for videre drift. Det har vært kontakt med NGF, møter og forhandlinger med
omkringliggende klubber for eventuelt samarbeid eller medlemsovergang.
Styret iverksatte en elektronisk medlemsundersøkelse og initierte medlemsfinansiering.
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 30. november 2010.
Medlemsutvikling:

Helge Rivedal - helge.rivedal@domstol.no- tlf.A 22999334 Mob 95273008

Klubben hadde ved årets utgang 476 medlemmer mot 636 året før. Nedgangen skyldes nok i
stor grad konkursen i baneselskapet.
Idrettslig aktivitet:
Styret viser her til gruppenes årsmeldinger. Det fremgår at det har vært en omfattende
turneringsvirksomhet, både i egen regi på Krokhol og ved eksterne turneringer med til dels
gode resultater, noe som bl.a medførte en premietur på tre dager til Irland for Brita Amundsen
og Ragnhild Lies Johansen
Styret initierte tilbud til trening med klubbproene, noe som viste seg som en populær ordning.
Banen:
Banen var også i store deler 2010 ikke i ønskelig forfatning. Men i motsetning til året før ble
greenen på hull 13 i god stand etter hvert grunnet innkjøp av ”ferdigplen”.
Banen kom seg etter hvert, og klippingen økte i kvalitet etter at klubben kjøpte en fairwayklipper.
Tom Rune med god hjelp klarte å holde banen spillbar etter konkursen i august og helt frem
til værgudene besluttet at det måtte stenges.
Økonomi:
Klubbens økonomi er sunn. Grasrotandelen tilførte klubben kr. 26.069. Det har i snitt vært vel
80 medlemmer som står bak dette. Årets driftsresultat ble et overskudd stort kr 55.602.
Likestilling:
Klubben overholder alle gjeldende regler for likestilling.
Vedlegg:
Årsrapportene fra turneringskomiteen, damegruppen, seniorgruppen, banekomiteen,
redaksjonskomiteen og handicapkomiteen
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