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Fullstendig saksliste til årsmøtet 2022 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle Klubbens årsberetning. 

9. Behandle Klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta Klubbens budsjett. 

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

1) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer. 

2) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  

3) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

4) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

5) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 

varamedlem, 2. varamedlem osv. 

15. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap. 
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Konstituering av årsmøte 

 

1.  Godkjenne de stemmeberettigede  

2. Valg av dirigent  

3. Valg av to protokollførere 

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne innkallingen 

6. Godkjenne sakslisten 

7. Godkjenne forretningsorden 

 

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 

2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 

3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. 

  Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 

                 3 minutter andre gang 

                            2 minutter tredje gang 

Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå 

strek. 

4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. Nye 

forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt.  

Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til 

votering. 

6. Unntatt for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 

7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. 
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8 Årsberetning for 2022 

 

 

Styrets beretning 

Målet med klubbens virksomhet og styrets arbeid er å sørge for at vi har en velfungerende klubb og en 

attraktiv bane. I 2022 har styret hatt hovedfokus på å gjennomføre byggeprosjekter, risikoanalyser og 

siktingstiltak på og rundt banen, vurderinger på konsekvenser av frost og is, sikre fremtidige leieavtaler med 

grunneiere samt utvikle sportslig satsning ytterligere. 

 

Golfinteressen har fortsatt vært høy i 2022, med en netto økning på 17 medlemmer, men vi ser en 

normalisering av aktiviteten etter pandemien. Medlemmer og gjester har igjen flere muligheter for å reise samt 

velge alternative aktiviteter. Styret har derfor også igangsatt arbeid for å se på medlemsutvikling fremover og 

tiltak i kjølvannet av det.  

 

Banen har også i 2022 vært godt besøkt av gjester, men likevel 30% lavere enn i 2021. Greenfee spillere 

utgjorde omtrent 10% av registrerte runder. Styret opplever at medlemmer nå har gode forutsetninger for å få 

spilletid og at tiltak som har vært gjennomført ift. dette har vært vellykket. Samtidig utgjør inntektene fra 

gjestespillere en viktig del av budsjettet.  

 

Vi mener å se mindre endringer i atferds vaner rundt nye og yngre generasjoner. Noen uttrykker at de ser mer 

på seg selv som kunde enn som medlem. De lager sine egne grupper og de deltar ikke så mye i felles 

aktiviteter, turneringer, dugnader osv. Dette vil styret jobbe med å forstå bedre. Klubben, nye generasjoner, 

omgivelsene og verden er i endring og Styret har i 2022 satt søkelys på å tenke nytt og annerledes på så vel det 

kommersielle som det sportslige.  

 

Bane og anlegg 

Is på banen fra forrige vinter skapte store oppstarts utfordringer i 2022. Banen åpnet først 13 mai og var en 

periode preget av vinterens herjinger. Utover sesongen, og med fabelaktig innsats av banemannskapene, ble 

etter hvert banens kvalitet meget god. Styret fulgte arbeidet nøye og fikk informasjon og opplæring av banesjef 

og gress ekspert for å kunne gjøre helhetlige vurderinger på banens kvalitet vs. åpning av banen for 

medlemmer og inntekter fra greenfee.  

 

Prosjekter 

Det er gjennomført utbygging av garasjebygg, overbygg driving range og ny nedgang til hull 1. Det er 

igangsatt arbeid med ny parkeringsplass og tryggere og mer oversiktlig inn- og utkjøring. Det vil også bli ny 

adkomst til hull 1 og 10 fra parkeringsplassen. Alle prosjekter er gjennomført innenfor kostnadsrammer. Per 

Kristian Høgmoen har støttet administrasjonen på en utmerket måte med kvalitetssikring av byggeprosesser. 

 

Økonomi (tall i parentes fra 2021) 

Banen var åpen fra 13. mai til og med 23. oktober. Det ble registrert 31.693 (39.776) runder i Golfbox. Av 

dette er 3616 (5151) gjesterunder/greenfee, som gav en greenfeeinntekt på kr. 2.200.165,- (2.813.634). 

Bedriftsinntektene endte på kr. 695 625,- (430.700). Medlemstall per 31.12.22 var 1818, en netto økning på 

17. Rundt 250 medlemmer har vært med siden klubben ble stiftet. 

 

Styret budsjetterte for et underskudd på 1 million kroner for 2022 for å redusere låneopptak ifm. prosjekter og 

heller ta av egenkapital/kassebeholdning. Styret tilrår en kasse buffer på til enhver tid kr 400-500’ kroner, som 

anses som tilstrekkelig for å kunne dekke uforutsatte utgifter. 

 

Årets resultat ble et underskudd på kr. 916 227,- som er godt innenfor planer og budsjett. Det ble tatt opp lån 

på kr 3.250.000 i Handelsbanken i 2022 som sammen med egenkapital skulle finansiere prosjekter budsjettert 

til kr 4.250.000,-. 
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Tjenester 

Proshop 

James McGowan Golf A/S drifter klubbens Proshop. Proshopen er en viktig del av klubbens tilbud og ansikt 

utad. Varighet av dagens samarbeidsavtale mellom Drøbak Golfklubb og James McGowan Golf AS er til 

31.12.2026. Det er et godt og konstruktivt samarbeid mellom klubben og proshop og det jobbes for å 

ytterligere øke synergiene, ikke minst mot sportslig satsning. Proshop og uteområde ved driving range er også 

oppgradert i 2022 i tråd med byggeprosjekter.  

Kafé 

Drøbak Restaurant og Catering v/ Helge T. Askautrud drifter kaféen som også er en viktig og positiv del av 

klubbens totale tilbud. Varighet av dagens leiekontrakt er til 31.12.2024. Også her er det et godt og 

konstruktivt samarbeid til felles glede for medlemmer og gjester. 

 

Samarbeidsavtaler 

Drøbak Golfklubb hadde 17 samarbeidsavtaler, en oppgang på 3 fra 2021. Avtalenes samlede verdi var i 2022 

på kr. 626 700,-. Avtalene spenner fra bedriftsidrettslag til bedrifts sponsorer. 

 

Klubbvirksomhet 

Sportslige resultater 

DGK har også i år oppnådd svært gode sportslige resultater. 

• Klubbens juniorer oppnådde flere gode resultater i både jente og gutteklassene.  

(mer under juniorgruppa).    

• Tina Lindvall Selstad, Marit Munthe-Kaas og Kjersti Glenne vant 2. div. i NSGs NM for lag. 

 

Utdanning av frivillige assistenttrenere – Golfskolen NXT LVL 

I 2022 var det tre medlemmer som fullførte trener1 utdannelse. DGK har nå 24 instruktører med trener1, en 

med trener 2 og en instruktør med trener 3 utdannelse. 10 av trener1 utdannede har sitt utspring fra Golf Grønn 

Glede. Våre frivillige trenerressurser gjør en viktig innsats som trenere i Golfskolen NXT LVL, fadderrunder 

og med junioraktivitetene.  

 

Aktiviteter, camper og VTG-kurs 

Vi arrangerte 2 golfcamper (uke 25 og 32) for barn og ungdom med til sammen 78 deltagere i 2022. Det var 

72 voksne og 61 barn/ungdom som gjennomførte VTG-kurs. 21 barn/unge gjennomførte via proshop (11 kurs) 

og de resterende 40 fikk det gjennom golfcampene. 

 

Turneringer  

Følgende turneringer i tillegg til klubbturneringene ble gjennomført; Narvesen Tour, Srixon Tour med Future 

camp, NSG Landskamp mellom Norge og Sverige, NSG Sissener og Joakim Marksten Inv.  

 

Bemanning 

Drøbak Golfklubb, ledet av Jens Gilboe, har en dyktig stab av faste og midlertidige ansatte. I løpet av 2022 har 

det jobbet totalt 11 personer på bane og i administrasjon. Dette utgjør totalt 8 årsverk.  

 

Styret 

Styret har i 2022 hatt 11 styremøter og en strategisamling.  

 

Drøbak golfklubbs Hedersnål 

Jan Wold ble tildelt klubbens Hedersnål for særskilt innsats for klubben gjennom mange år. 
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Drøbak 28. februar 2023, 

            

Leif Håkonsen    Lise Witzøe Jensen   Tom Ole Parker 

Styrets leder   Styremedlem   Styremedlem  

(sign.)   (sign.)    (sign.)   

 

                

Karen Therese Edelberg        Jens Gilboe 

Styremedlem           Daglig leder 

(sign.)       (sign.) 

 

 

Juniorkomiteen 

Komiteen ledes av Jahn Thore Nerhus. 

 

Golf Grønn Glede 

Komiteen ledes av Lasse Ingeberg 

 

Damekomiteen 

Komiteen ledes av Idunn Storrø  

 

Herrekomiteen 

Komiteen ledes av Philip McGowan  

 

Senior herrekomiteen 

Komiteen ledes av Jan Børresen  

 

Turneringskomiteen 

Komiteen ledes av Haldor Skatteboe. 

 

Handicapkomiteen 

Komitéen ledes av Tor Grette Jensen. 

 

Valgkomiteen 

Komitéen ledes av Roy Barth Gundeid 

 

Medie- Pressekontakt 

J. Ketil Steine. 

 

Kontrollkomiteen 

Komiteen ledes av Arne Heiestad 

 

Styret takker komiteledere og øvrige frivillige som har bidratt til et stort aktivitetsnivå også i 2022. 
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      Klubbmestre 2022  

 

Damer Tina Lindvall Selstad 

Herrer Anders Strand Ellingsberg 

Damer 50 Kjellaug Sælen 

Damer 60 Kirsten Ravne Bugten 

Super senior dame 70 Astrid Marie Leiknes Spieler 

Herrer 50 Erland Skatter 

Herrer 60 Leif-Erik Hansen 

Super senior herre 70 Torbjørn Alfred Togstad 

Junior jenter Mille Bugten Kvåle 

Junior gutter Mikkel Bergum Johansen 

 

 

 

 

 

Komiteenes beretninger 

 

Juniorkomiteen 

 

Komiteen har bestått av leder Jahn Thore Nerhus og medlemmene Henrik Wiik-Hansen, Noman Zia og Odd 

Arne Johansen. På slutten av sesongen ble også Christoffer Arntsen (PRO) involvert i komiteen. 

 

Det har vært avholdt fem møter i komiteen hvorav ett med foreldrene der fokus var respekt, likeverd og 

samhandling. 

 

De viktigste målene for 2022 var å holde kontroll på økonomi og skape grunnlag for rekruttering og utvikling 

av unge til golfspill. Totalt har ca 25 unge deltatt på treningene våre. 6/7 har deltatt på utvidet treningstilbud – 

unge som vil utvikle seg videre for konkurransespill. Banens treningsområder holder en relativt bra standard 

og blir brukt når banen er åpen. I vintersesongen er samarbeidet med Haug Golfsenter godt. Mulighetene for 

egentrening(matteleie) i tillegg til treninger ledet av PRO har vært en suksess. 

 

Våren 2022 påvirket planene våre slik at en samling måtte avlyses på grunn av dårlige forhold på banene. 

Høstsamlingen ble avlyst da den ikke var tilpasset skoleruta. (min feil) Som en erstatning gjennomfører vi en 

fokus/vintersamling i Horten(innendørs) i januar. 

 

Gjennom et godt samarbeid med administrasjonen, ble det i løpet av sesongen avholdt to golfcamper hvor 

hovedfokus er rekruttering av unge. Vi har både vår og høst hatt besøk av deltagerne som er med på Idrettens 

grunnskole i Frogn (IGF) for å introdusere de til golf. Bruken av Trener-1-ressurser har vært nyttig. Disse 

ressursene har også med suksess vært benyttet til Fadder-runder med unge spillere. Vi arrangerte også en 

runde med Narvesen-Tour og Srixon-Tour 13-15 år med ”Futurecamp”. Det siste er en satsning fra Norges 

Golfforbund rettet mot unge konkurransespillere. 

 
Gjennom sesongen har Mikkel Bergum Johansen (f 2007), Benjamin Wolnik-Thoresen (f 2006), Lodin 

Femoen (f 2005) og Mille Bugten Kvåle (f.2009) deltatt en eller flere ganger på Srixon-tour som er høyeste 

nivå for juniorer. Disse har også spilt Narvesen-Tour. 

 

Gabriel Zia Guldbrandsen (f 2008), Sofia Wiik-Hansen (f 2009) og Nora Wiik-Hansen (f 2006) har spilt 

Narvesen-Tour. 
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NM for juniorlag gikk av stabelen i Stavanger 29.6.-1.7. Gabriel, Lodin, Benjamin og Mikkel stilte for 

Drøbak. Det endte med 14.plass. Årets NM-Junior-lag 1. div blir arrangert i Drøbak med gode muligheter til å 

”slå tilbake”. 

 

Philip Bondestad (nå collegestudent USA) besøkte juniorene våre i juleferien sin. 

 
Jahn Thore Nerhus 

 

Handicapkomiteen 

 

Året har vært veldig stille, kun 2 justeringer etter søknad. 

Siden det er rolig når det gjelder Hcp så virker det som Hcp reglene virker. 

Spesielt er det gledelig for dere som spiller turneringer, det er jo i turneringer det er spesielt viktig at alle har 

riktig Hcp. 

 

Tor Grette Jensen 

  
Senior herrekomiteen 

 

Seniorkomiteen har 2022 bestått av Odd Sandøy, Ola-Petter Tandstad og Jan Børresen som leder. 

Seniorgruppen har hatt en sesong med høy aktivitet, som har omfattet mandagsturneringer, Matchplay, 

eksterne og interne lagmatcher og simulatorgolf i vintersesongen. 

Årsmøtet 22. september 2022 

Det møtte 29 deltakere. Årsberetning og regnskap 2022 og budsjett for 2023 ble godkjent uten merknader. 

Seniorgruppa hadde et overskudd på kr 10 112 som ble avsatt til bilfond. Klasse B fortsetter med stableford på 

mandagsgolfen neste år. 

Jahn Thore Nerhus og Jan Robert Wingaard ble valgt inn i seniorkomiteen, som i tillegg i 2023 består av Ola-

Petter Tandstad. 

Aktiviteter: 

Simulatorgolf på Haug 

Simulatorturneringen i vinteren 2021/22 ble ledet av Odd Gilboe. Det ble spilt 22 runder og 24 deltakere 

gjennomførte 7 eller flere tellende runder. Sesongen viser følgende resultat basert på nettoscore over 7 beste 

runder: 1. J. Hatling -21, 2. E. Askautrud -19, 3. E. Olafsen -17. 

 

Mandagsgolfen 

Mandagsgolfen er Senior Herrers viktigste aktivitet sportslig og økonomisk. Dessverre åpnet banen sent i år 

pga. store vinterskader. Totalt har vi spilt 18 mandager. En mandag ble avlyst pga. dårlig vær, men ellers har 

været vært fantastisk flott.  Banemannskapet har gjort en fantastisk jobb og fått banen tilbake i meget god 

stand.   

Vi har hatt felles turnering for formiddag- og ettermiddagsspillerne, bl.a. med felles påmelding og felles 

premiering for slagkonkurransen. Det er dermed full fleksibilitet om man ønsker å spille formiddag eller 

ettermiddag. Ansvarlig for ettermiddagsgolfen er Roy Barth Gundeid. 

Det har vært et gjennomsnitt på totalt ca. 65 spillere på mandagsgolfen, med en topp på 79 påmeldte 30. mai.  

I år har 115 spillere vært innom mandagsturneringene. 61 i klasse A og 54 i klasse B. Skillet mellom klassene 

var i år HCP 23,0. Det var i år 4 debutanter. 

Årets sesongstatistikk og tilhørende premieliste ("Order of Merits") fra Haldor Skatteboe for sesongens 7 beste 

runder er distribuert til aktive seniorer via e-post.   
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Det har vært arrangert 2 runder med Texas Scramble, en meget hyggelig og sosial turnering. Nærmest pinnen 

og lengste drive/nærmest linja konkurranse har vært arrangert i alt 4 ganger. 

Matchplay 

Matchplay-turneringen ble administrert av Sigurd Haslerud. Det ble konkurrert i to klasser, sammensatt etter 

handicap.  Totalt deltok 49 spillere.  

Vinner klasse 1, HCP 0-24: Erlend Borge.       Vinner klasse 2, HCP 24 +:  Bjørn Rønbeck.    

 

Eksterne lagmatcher 

Golfringen ble gjennomført med tre klubber, Oppegård GK, Grønmo GK og Drøbak GK. Det ble spilt single-

matcher med 8 deltakere fra hver klubb. Sammenlagt vant DGK med 46 poeng. Planen for 2023 er å få med 4 

klubber og 12 spillere på hvert lag. Ansvarlig er Per Birkeland og Odd Gilboe. 

Kai Solberg-Hansen var leder for lagmatchene mot Bærum GK.  Matchen i Bærum endte 20-10 til Drøbak. 

Hjemme matchen vant vi 21 - 9. Her deltar 20 spillere fra hver klubb.                   

Ugly Mug matchene mot Moss/Rygge ble arrangert av Jan-Erik Keim. I Drøbak vant Moss/Rygge 18 - 9.  På 

Evje golfbane ble spillet stoppet etter 13 spilte hull. Drøbak ledet da 15 mot 12. Samlet resultat ble 

Moss/Rygge 30 og Drøbak 24.  

 

Interne lagmatcher 

Den tradisjonelle Bestball med damene ble arrangert fredag 15/7 av Sigurd Haslerud og Kolbjørn Nikolai 

Valnes.  Det deltok 36 spillere fordelt på 18 lag.  Stemningen var god i fint golfvær. Vinnere ble Mariann 

Kristine Bakeng og Kim Roland Pedersen 47 poeng.  

Matchen mot Herregruppa ble spilt lørdag 6 august. Foursome matchene endte 1,5 poeng til Seniorene og 4,5 

til Herrene. Fourball endte 1,5 til Seniorene og 4,5 til Herrene. Singlematchene endte 8 til Seniorene og 4 til 

Herrene. Samlet vant Herrene 13 -11. 

 

Senior Klubbmesterskap 

Turneringen ble arranger over to dager lørdag og søndag 3-4. september med i alt 72 deltakere, derav 57 

herrer. 

Vinner av klasse 50-59: Erlend Skatter  146 slag 

Vinner av klasse 60-69: Leif Hansen   145 slag 

Vinner av klasse 70-79: Torbjørn Togstad 161 slag 

Vinner av klasse 80-99: Sigurd Haslerud 177 slag 

 

Sverigeturer 

Rolf Gullestad og Henrik Bucher hadde planlagt to sverigeturer i år som i tidligere. Vårturneringen var 27-28 

april med 20 deltakere på Mjölkeröd og Strömstad. Vinner Per Margor Isaksen. 

Høstturneringen 14-15 september med 23 deltakere var på Årjäng GK. Vinner David Burns-Thomson.   

Dugnad 

Det har ikke vært noen store dugnader i år, mye pga. utbygging ved driving range og veien mot tee 1. Noen 

mindre samlinger med noen få deltakere for klipping av hekker. 

Jan Børresen 

 

 



 11 

         

Golf Grønn Glede (GGG) og Et slag av gangen (ESAG) 

 

Årets 2022 sesong startet også i år med avslutning av innegolfen på Haug Golfsenter. Her var det stor aktivitet 

gjennom hele vårsemesteret før banen åpnet utendørs. I år var det en måned senere start enn i 2021 pga. 

frostskader på greenene, men gleden ble derfor større når dette skjedde. 

Aktivitetene på banen var satt til fast onsdag og fredag med muligheter for spill uten trening på mandager. Bra 

oppmøte på alle dager. I år ble vi også kjent med spillere/deltagere fra Bredtveit Fengsel og forvaringsanstalt 

avd. B2 (B2) som koste seg på rangen hver fredag i hele sesongen og var med på flere lokale turneringer innen 

GGG/ESAG.  

Antall spillere som deltar fra oss er stabilt og det har vært totalt ca: 30 aktive spillere. Gjestespillere fra Follo 

DPS, Stiftelsen P22 Ettervern og Fossum kollektivet har vi også hatt i perioder og andre gjestespillere fra 

andre klubber har også vært innom.  

På trenersiden har vi år også hatt muligheter til å benytte Jim en gang i måneden. 

Aktiviteter utover daglige funksjoner har vi besøkt Sunnaas lekene, arrangert Joakim Marksten Invitational 

sammen med NGF. Vært aktive ved flere tilstelninger i lokalmiljøet, vi kan nevne Havnefestivalen og 

markedsdager på Folkvang.  

Gruppen har arrangert egen turnering og deltatt i vennskapsturneringer hos Asker GK og Romerike GK. 

Våre Trener1 aktiviteter har også i år omfattet Golfcamp, Golfleker, Idrettens grunnskole, fadderrunder m.m. 

I tillegg har vi i også vært involvert i oppstart av ESAG på Oppegård Golfklubb. 

Økonomi har i år vært med støtte fra ESAG, NGF, Frogn kommune og egenandeler. 

Komiteen GGG/ESAG har i år bestått av Lasse Ingeberg(leder), Christian Blix, May Lillian Steen, Tom Erik 

Askautrud og Terje Tømte. Øivind Adde har vært rådgiver for gruppen. 

 

Terje Tømte 
 

 
Damekomiteen 

 

«Tirsdagsdamene» 

Komiteen for Damegruppa har i 2022 bestått av Kirsten Ravne Bugten, Siri Hole, Liv-Grethe Wangberg og 

Idunn Storrø(komiteleder) 

Damegruppa er en gruppe for damer i alle aldre. Det er et uttalt mål at vi skal arrangere spill/turnering ukentlig 

på faste dager, arrangere sosiale kvelder for medlemmene hver måned, samt invitere til golfturer og øvrig 

golfaktivitet. Det er ønskelig å få damene med på de ulike aktiviteter, og rekruttere nye damer som ønsker å bli 

del av dette tilbudet.  

Nytt av året var etablering av eget Årsmøte for damegruppa. Dette ble avholdt 9.mars i cafeen. 14 stk. deltok. 

Selv om ikke oppmøtet var stort, opplevde vi dette som et godt tiltak for Damegruppa. Målet med å avholde 

årsmøte var å skape transparens, sikre en struktur og ramme som er kjent og uttalt for alle medlemmer. På et 

årsmøte har alle medlemmer møterett, talerett og stemmerett. Damegruppa vil fortsette med dette som et tiltak.   

I sesongen 2021 hadde vi damedag torsdager. Dette var ikke noen umiddelbar suksess med tanke på å få med 

flere damer på ettermiddagsrundene. Det ble derfor besluttet å gå tilbake til tirsdager som fast turneringsdag 

for inneværende sesong. Oppsummert kan man si at det er jevnt og godt oppmøte på formiddagene, mens det 

fortsatt er et fåtall som er med på ettermiddagene, foruten om når det spilles Texas Scramble siste tirsdag i 

måneden. Slik sett kan man si at Texas Scramble virker til å være interessant for damene å delta på. Det kan 

kanskje være mer ufarlig for både etablerte og nye spillere? 

Antall damer på formiddagsturnering gjennom sesongen: ca. 155. Antall damer på ettermiddagsturnering 

gjennom sesongen: ca. 60 

Vi startet turneringsspillet i slutten av mai og hadde dette tilbudet ukentlig gjennom hele sesongen, og siste 

turneringsdag var 20.sept. Gjennom hele sesongen har det blitt spilt Matchplay og Eclectic.  

Siste tirsdag i måneden, med unntak av juli, har vi arrangert sosial kveld der det har vært sosialt samvær og 

premieutdeling. I sum har 77 damer deltatt på disse kvelden, fordelt på de 4 gangene det har blitt avholdt. På 

disse kveldene har vi invitert med oss ressurspersoner i klubben. Jim Mc Gowan, Jytte Haldrup og Sandra 

Nordaas har henholdsvis gitt oss informasjon og kunnskap om utstyr, regler og trening. Takk til de og deres 

gode bidrag. Vi håper at de kan bidra også i kommende sesong.  
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Som resultat av Sandra Nordaas deltakelse på en av våre damekvelder, startet hun opp med personlig trening 

for flere av damene. Dette har vist seg å være populært tiltak og de er nå i gang med treningsrunde nr. 2.  

Sesongavslutning ble avholdt 27.september i cafeen. Her ble det premieutdelinger for årets siste 

dameturnering, matchplay og eclectic, i tillegg til avslutningsmiddag og sosial hygge. Det ble avslutningsvis 

informert om at Damegruppa også i 2023 vil avholde årsmøte.  

9-11.september arrangerte vi golftur til Lysekil med 24 deltakere. Dette var en vellykket golfhelg og det var 

gledelig at så mange ble med. Det var også med et par helt nye golfspillende damer på denne turen, noe som 

gledet oss veldig. Vi håper på flere nye damer til neste års sesong.  

Når utendørs-sesongen avsluttes, er det fortsatt mulig for alle golfdamer og melde seg på tirsdagsturneringene 

som arrangeres på Haug Golfsenter. Blir med og spill gjennom vintersesongen. Dette er et godt tiltak som i 

tillegg til å beholde golfsvingen, også ivaretar det viktige sosiale samværet. 

Til slutt ønsker jeg å få takke alle dere flotte golfspillende damer som har deltatt i årets sesong. En ekstra takk 

til Kirsten, Siri og Liv-Grethe for fabelaktig innsats i Damegruppa. Ingen ting er umulig for disse damene, de 

ordner og fikser opp i det meste med et smil☺ Takk også til Heidi Beldring, som alltid er behjelpelig med stort 

og smått. 

Gleder meg til neste sesong! 

 

Idunn Storrø 

 
«Mandagsdamene» 

Komiteen har i år bestått av Karin Høymyr, Ingeborg Clason og Inger Elisabeth Keim. 

Sesongen kom sent i gang på grunn av banekvaliteten. I tillegg var det mye regn på mandager så vi måtte 

avlyse noen runder. Vi hadde oppstartsmøte 26.april i golfhuset. Det ble ikke noen utflukter til andre baner 

eller vårtur til Sverige i år heller, men vi hadde et tilbud om trening med Kristoffer som var populært. 

Det var 40 damer innom i løpet av sesongen og disse har til sammen gått 341 golfrunder.  Det har vært runder 

med singel/selskap og i tillegg har vi hatt lagturneringer som Texas scramble, greensome, bestball og «tre 

køller og en putter» en gang pr måned. Antall deltakere på mandagene har i snitt vært 19. Det viser seg at 

stadig flere av våre damer har problemer med å gå 18 hull og må søke om bruk av golfbil. Vi har dette året 

også satset på sosialt samvær etter runden med premieutdeling. Avslutningsmøtet for sesongen ble avholdt 20. 

september. 

Inger Elisabeth Keim 

 

 

Herrekomiteen 

Året 2022 var preget av noe mindre aktivitet enn tidligere år. Om dette skyldes usikkerhet rundt 

aldersbegrensning, vil vi gjøre oppmerksom på at hos oss er man velkommen fra året man fyller 18-år, og til 

man selv sier jeg fornøyd. Uavhengig av dette tror jeg sammenlagt vinner, Lars Ystebø hadde vært vanskelig å 

ha med å gjøre. Vi må også gratulere vinneren av matchplay konkurransen, Andreas Ringlund Hansen. 

 

Nytt for året har vi vært så heldige å få oppdrevet www.Herregruppa.no Her vil dere kunne levere inn 

ukesrunder og enkelt følge med på leaderboard. Vinteren er snart på hell, og vi ser frem til hva 2023 måtte 

bringe.  

 

Philip McGowan 

 

 

Turneringskomiteen 

 
Den har i år hatt følgende medlemmer: Jytte Haldrup – Håvard Harstad – Christian Blix – Qi Xiao Yan – Kim 

Husby og Haldor Skatteboe. 

Året 2022 startet ikke helt som vi hadde håpet på. Koronaen hadde stoppet opp, men vinteren ville ikke slippe 

oss til før i mai. 

Det førte til at vi også i år måtte avlyse de første turneringene. 

http://www.herregruppa.no/
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Resten av sesongens planlagte turneringer ble avholdt etter terminlisten med god deltagelse i alle, det virker på 

oss som at vi har et bra utvalg av turneringsformer som dekker de fleste medlemmenes behov. 

Drøbak Matchplay hadde også i år god deltagelse (64) og årets vinner ble som i fjor Christian Holter. 

Årets siste turnering Ekte og vennskapsturneringen hadde i år 56 deltagere som fikk servert mat og drikke. 

Vi takker for at dere fortsetter å være flinke til å overholde påmeldingsfristene, noe som letter vår jobb og som 

gjør at flere kan få spille turneringer. 

Vi ønsker alle dere som har deltatt i år velkommen tilbake neste år og få gjerne med dere noen venner til noen 

spennende opplevelser på en hyggelig golfbane. 

 

Haldor Skatteboe 

 

 

 

Valgkomiteen 

 

Valgkomiteen har i januar og februar 2023 hatt digitale møter om innstilling til nytt styre og kontroll-komité. 

 

Alle er enige om, og legger stor vekt på at kontinuitet i styret.  

Det har vært en dialog med styreleder, som har vært veldig fornøyd med samarbeidet innad i styret. 

Dermed har Lise Jensen-Witzøe og Camilla Mack-Berge, som begge var på valg, blitt forspurt og har sagt ja 

til en ny periode. 

Tina Selstad med sin lange golf-erfaring trer inn som varamedlem.  Kristoffer Lien overtar plassen etter sin 

søster Martine, også som varamedlem. 

 

Alle i Kontroll-komiteen er blitt kontaktet, og har sagt ja til å sitte en periode til. 

I valgkomiteen sier undertegnede takk for seg, men Cato Hellvik, Siv Gade Lien og Sandra Nordaas har sagt ja 

til en ny periode. 
 

Roy Barth Gundeid 

 

Medie- og pressekontakt 

 

Golfåret 2022 har vært et år uten store turneringer ut over de normale klubbarrangementene i DGK.  

Dermed har det vært relativt liten aktivitet på pressekontakt-siden i 2022.  

De av våre arrangementer, som tidligere har krevd noe forhåndsinformasjon - som for eksempel Golfkarusell 

og camp - har rapportert om nok deltakere, og det har derfor ikke vært behov for pressemeldinger på forhånd. 

Få, om noen, av komiteene har meldt behov for presseoppfølging. 

Det har vært viktig å konsentrere seg om klubbens interne aktiviteter – fra de eldste, til de yngste – også dette 

året med hovedvekt på å speile de unges resultater. Rekruttering er viktig, og vi har derfor satset spesielt på å 

vise frem de yngstes resultater i lokalpressen.  

 

Det er i 2022 totalt produsert 10 pressemeldinger – det laveste antallet jeg har opplevd de siste snart ti 

årene. Vi har sendt ut resultatmeldinger fra de regulære klubbmesterskapsturneringene og DGK Masters. I 

tillegg er det produsert pressemeldinger ifm med DGKs årsmøte, nytt styre, sesongstart og sesongavslutning 

og foreløpige resultater fra 2022-sesongen. Det planlegges normal oppfølging av klubbens årsmøte i mars 

2023 med forhåndsomtale inkl «klipp» fra årsmeldingen. 

Totalt er det registrert et ti-talls medieoppslag om golf i Amta i 2022 – 10 av er disse basert på våre 

pressemeldinger, som har fått relativt god publiseringsdekning – enten på nett, eller i trykket utgave - i 

Akershus Amtstidende, som fortsatt er den viktigste avisen i vårt nærområde.  

DGKs pressekontakt J. Ketil Steine minner også i år om at komiteene holder kontakt og gir innspill om 

arrangementer eller «opplegg» som kan avstedkomme presseomtale – enten som forhåndinfo om 

arrangementer i god tid før gjennomføring, eller saker som kan resultat-rapporteres.  

 

 

Jan Ketil Steine 
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9  Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport 

 

Resultatregnskap 

 

Resultatregnskap for 2022 Drøbak golfklubb 

 

  Note 2022  2021 

Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv. 1,2 10 656 630  10 005 472 

Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 3 5 358 015  5 524 289 

Sum driftsinntekter  16 014 645  15 529 762 

     
Lønnskostnad 4 (5 905 478)  (5 563 592) 

Avskrivning varige driftsmidler 5 (512 579)  (305 887) 

Annen driftskostnad 6 (10 503 422)  (9 324 158) 

Sum driftskostnader  (16 921 479)    (15 193 637) 

     

Driftsresultat  (906 834)  336 124 

     
Annen renteinntekt  48 254  11 371 

Annen finansinntekt  -  - 

Sum finansinntekter  48 254  11 371 

     

Annen rentekostnad  (56 571)  - 

Annen finanskostnad  (1 076)  (103) 

Sum finanskostnader  (57 647)                       (103) 

     

Netto finans  (9 393)  11 268 

     

     

Årsresultat  (916 227)  347 393 

     
Overføringer     

Annen egenkapital  (916 227)  347 393 

Sum  (916 227)  347 393 
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Balanse 

Balanse pr. 31. desember 2022 Drøbak golfklubb 

 

EIENDELER  Note 2022  2021 

Anleggsmidler      

Golfbane, Proshop/garderober 5 4 813 600  2 219 400 

Maskiner, utstyr 5 285 600  270 900 

Sum varige driftsmidler  5 099 200  2 490 300 

Finansielle anleggsmidler     

Aksjer i Drøbak Golfhus AS  316 000  316 000 

Fordring Drøbak Golfhus AS    - 

Sum finansielle anleggsmidler  316 000  316 000 

Sum anleggsmidler  5 415 200  2 806 300 

Fordringer     

Kundefordringer  5 100  7 570 

Andre fordringer  1 538 849  1 807 580 

Sum fordringer  1 543 949  1 815 150 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 8 5 512 650  5 204 344 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  5 512 650  5 204 344 

Sum omløpsmidler  7 056 599  7 019 494 

Sum eiendeler  12 471 799   9 825 794 

 

EGENKAPITAL OG GJELD    
    

     

Innskutt egenkapital     

Selskapskapital 7 2 116 113  2 116 113 

Sum innskutt egenkapital  2 116 113  2 116 113 

Opptjent egenkapital     

Annen egenkapital 7 4 573 699  5 489 926 

Sum opptjent egenkapital  4 573 699  5 489 926 

Sum egenkapital  7 6 689 811  7 606 039 

Gjeld     

Annen langsiktig gjeld     

Medlemslån  70 000  70 000 

Lån Handelsbanken 9 3 201 888   

Sum annen langsiktig gjeld  3 271 888  70 000 

Sum langsiktig gjeld  3 271 888  70 000 

     

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld  832 529  1 077 917 

Skyldig offentlige avgifter  315 396  291 220 

Annen kortsiktig gjeld  1 362 175  780 619 

Sum kortsiktig gjeld  2 510 100  2 149 756 

     
Sum gjeld  5 781 988  2 219 756 

     
Sum egenkapital og gjeld  12 471 799  9 825 794 
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Noter til regnskapet 2022 

 

Regnskapsprinsipper      

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd 

tilknyttet NIF.   

     

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.      

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. 

Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.   

   

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men avskrives over forventet levertid.   

   

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.      

      

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap      

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap er oppført til kostpris.      

      

Fordringer      

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

          

Pensjoner      

Golfklubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 

etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.      

      

 

       

Note 1 - Medlems-/startkontingent, sponsorinntekter, mv.   

       

Regnskapsposten består av: 

                 

                2022                 2021   

Medlemskontingenter             9 911 061             9 290 599    

Sponsorinntekter                179 500                147 500    

Andre inntekter                566 069                567 373    

Sum              10 656 630           10 005 472    

       

Note 2 - Antall medlemmer     
Klubben hadde 1818 medlemmer ved årets slutt. 
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Note 3 - Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 

Regnskapsposten består av:                  2022                 2021   

Greenfee              2 200 165             2 813 634    

Leieinntekt                 570 132                579 523    

Sponsorinntekt arrangementer               447 200                283 200    

Turneringer                   68 925                  80 750    

MVA kompensasjon                920 405                952 929    

Tilskudd fra Norges Golfforbund                 48 518                  54 150    

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund               147 366                122 573    

Tilskudd fra Frogn Idrettsråd                   4 000                  20 000    

Tilskudd fra Frogn Kommune GGG                 70 000                  75 000    

Tilskudd fra Norsk Tipping               154 045                150 609    

Et slag av gangen ESAG                150 000                  45 000    

Andre tilskudd                210 129                  71 100    

Andre inntekter                201 200                  83 672    

DFI avtale                 165 930                192 150    

Gevinst avgang anleggsmidler                         -                            -      

                 5 358 015             5 524 290    

       

Note 4 - Lønn ansatte, ytelser til ledende personer m-v.   

Lønnskostnaden består av: 2022 2021   

Lønninger/feriepenger  4 780 111 4 583 287   

Arbeidsgiveravgift  720 395 682 665   

Tjenestepensjon  289 102 242 883   

Andre ytelser  115 870 54 757   

Sum lønnskostnader   5 905 478 5 563 592   

       

Gjennomsnittlig antall ansatte 11 11   

11 ansatte som utgjør 7 årsverk.     

       

       

Lønn til daglig leder   2022 2021   

Daglig leder  794 667 763 226   

Fri tlf.   4 392 4 392   

Andre naturalytelser   9 170 6 224   

Sum   808 229 773 842   

       
Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende personer alle ansatte. 
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Note 5 - Varige driftsmidler og leieavtaler 

   Proshop Maskiner og   

  Bane mv. inventar Sum  

Anskaffelseskost 1.1. 17 971 828 1 199 729 446 833 19 618 390  

Akk. avskr. 1.1 -15 883 828 -1 068 329 -175 933 -17 128 090  

Bokført verdi 1.1. 2 088 000 131 400 270 900 2 490 300  

Årets tilgang 2 996 679  124 800   

Årets avgang      

Årets gevinst ved avgang      

Årets avskrivning -378 479 -24 000 -110 100 -512 579  

       

Bokført verdi 31.12. 4 706 200 107 400 285 600 5 099 200  

       

Avskrivningssatser i % 2,5-20 2 20   

Forsikringsverdi  Fullverdi Fullverdi   

       

       

Banen avskrives ved leieavtalens utløp i 2031. Årets tilgang maskiner og utstyr  avskrives over 

henholdsvis 5 og 10 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående   

leieperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget.    

       

Golfklubben har inngått flere forskjellige leieavtaler av maskiner ol.   

       

Note 6 - Andre driftskostnader     

                       2022                 2021   

Kontor- og administrasjonskostnader            1 416 935             1 324 665    

IT-kostnader                225 684                162 162    

Banekostnader             5 662 632             5 581 567    

Reisekostnader                    7 450                    2 705    

Turneringskostnader/trening            1 177 425                815 641    

Andre kostnader             2 013 296             1 437 418    

Sum andre driftskostnader          10 503 422             9 324 158    

       

Revisor       

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr. 91 800,-   

Det er kun vanlige revisjonshonorarer.     

       

                        2022                    2021   

Totalt kostnadsført leie              1 835 530             1 897 946    

       
Det ble i 2020 inngått en ny leasingavtale med leieperiode over 84 mnd, 7 år. 
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Note 7- Egenkapital      

      2022 2021   

Selskapskapital  2 116 113 2 116 113   

Annen egenkapital 1.01.  5 489 926 5 142 533   

Årets overskudd/underskudd -916 227 347 393   

Sum egenkapital 31.12   6 689 811 7 606 039   
 

      

       

Note 8 –Bundne midler      

       

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet innskudd på    

skattetrekkskonto med kr. 139.920,-.     

       

        

Note 9 - Garantier og andre forpliktelser    

       

I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmene i 1996, ved overgang fra  

medlemslån til andelsobligasjon, ble dette sikret gjennom utstedelse av en partialobligasjon  

stor kr. 18.000.000 tinglyst med pant i leieavtalen med grunneierne til baneområdet.  

Lånet har prioritet etter kr. 5.000.000.     
 

      

Panthaver er advokat Ola Petter Tandstad, valgt som representant for andelseierne på   

årsmøtet i 1995.  Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra 01.09.1990 til  

01.09.2031 gjelder nå kun for Gnr/Brnr 69/39.      

Ny avtale inngått for Gnr/Bnr 66/1 og 2, 67/1,5 og 6 og 68/5   

og gjelder for perioden 01.01.21 - 31.12.60    

Ny avtale inngått for Gnr/Bnr 65/1 og gjelder for perioden 01.01.23-01.01.43  

Kontraktene kan sies opp av myndighetene ved behov for areal til mat-   

produksjon.  Drøbak Golfklubb har forleierett på reforhandlede vilkår dersom utleier,   

etter utløp av leietiden, fortsatt akter å leie ut de arealer som er omfattet av kontrakten.  

       

Langsiktig lån til Handelsbanken forfaller 2.2 mill. om mer enn 5 år.   
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Revisor 
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Kontrollkomiteen 
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10 Innkomne forslag 

 Det var ved fristens utløp 23.februar kommet inn 3 forslag fra medlemmer/komiteer. 

 

10.1 Forslag fra Damekomiteen - Nye teer. 

10.2 Forslag fra Siri Hole, Idunn Storrø og Geir Leknes – Redusert greenfee senior matchspill. 

10.3 Forslag fra Kjetil Moberget – Utrede en fremtidig medlemskapsmodell 

10.4 Forslag fra styret – Fredags 9èrn 

10.5 Forslag fra styrets leder – kompensasjon for styrets medlemmer 

 

10.1 Forslag fra Damekomiteen - Nye teer. 

  Det er et sterkt ønske om at klubben nå prioriterer og får startet med å lage nye utslag  

(Forward tees), basert på forslaget i Masterplanen om tee 40 og tee 30. 

 

 Styrets forslag: 

Styret er enig i at dette bør opp igjen på dagsorden. Styret vil etablere en gruppe bestående av bla. 

banesjef, daglig leder og styrets leder som vil utarbeide en prioriteringsliste og en tidsplan for 

gjennomføring i forhold til økonomi og i henhold til Masterplan. Plan vil bli lagt frem på årsmøte for 

2023 i 2024. 

 

10.2 Forslag fra Siri Hole, Idunn Storrø og Geir Leknes – Redusert greenfee senior matchspill. 

Drøbak damer og herrer + 50 er påmeldt NSGs match seriespill, og dette er veldig populært blant 

damene og herrene i klubben vår. Det er gøy, spennende og ikke minst sosialt å møte andre klubber til 

dyst i matchspill. Vi representerer selvfølgelig Drøbak golfklubb i dette seriespillet. Serien består av 3 

eller 4 lag og hvert lag stiller i hver match med 4 spillere hver. 

  

DGK stilte i fjor med tre damelag, ett mixlag og to herrelag. Når DGK spiller på «bortebane» betaler 

vi alltid, og uten unntak, redusert greenfee. Dette også i beste «primetime». Kan nevne Losby der 

damelaget betalte kr 400,- hvor greenfee normalt er kr 950,-.  

  

Disse matchene er også å anse som god reklame for vår klubb og banens tilstand. 

Hvis banen er bra blir det snakket om blant de andre klubbene noe som igjen kan føre til økt greenfee 

ved en senere anledning. Så helhetsinntrykket vil helt sikkert styrkes ved at de i hvert fall starter med 

en «hyggelig» pris. 

  

Leder for damer + 50 får dessverre en hel del tilbakemeldinger fra klubbene som spiller på Drøbak at 

de synes prisene i Drøbak er veldig høye, og at de for fremtiden ikke ønsker å spille match mot 

Drøbak i Drøbak på grunn av disse høye prisene. Leder for herregruppa får lignende kommentarer, 

men ikke i samme grad som damene. Vi i dame/herregruppa synes ikke dette er særlig hyggelig, og 

synes oppriktig dette er dårlig reklame for klubben vår.  

  

Vi håper at det for fremtiden kan gis tilbud til motstanderlagene om en fast greenfee på kr 400 pr 

runde. Også i «primetime». 

  

Styrets forslag: 

Det er tidligere bestemt at den til enhver tid gjeldende medlemsgjestprisen skal være laveste 

greenfee for våre gjester. Styret anbefaler at årsmøte velger å la dette være retningslinjen for 

fremtiden slik at man unngår forskjellsbehandlinger. Medlemgjestpris var i 2022 kr. 550,-. 

Dette er også forslaget for 2023 – se under sak 11 - kontingenter.  
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10.3 Forslag fra Kjetil Moberget – Utrede en fremtidig medlemskapsmodell 

Dette forslaget er knyttet til forholdet mellom medlemmer som innehar en låneobligasjon og klubben, 

nærmere bestemt §21 Inn- og Utmelding av klubben – hele saken ligger under 
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Styrets forslag: 

Styret er enige med forslagsstiller om behovet for å se på en fremtidig medlemskapsmodell, med 

tilhørende risiko- og mulighetsvurdering. Det vil settes ned en arbeidsgruppe for å komme med forslag 

til styret og eventuelt for vedtak i årsmøte. 

  

10.4 Forslag fra styret – Fredags 9èrn 

Styret har de siste årene fått erfaring med at «mange» synes en 18 hulls golfrunde kan ta litt for lang 

tid og være krevende for noen. Som fullt betalende medlem kan man selv velge hvor mange hull man 

ønsker å gå. Nå er det kun mulighet å booke back nine på morgenen 0800 – 0957. Resten av dagen 

bookes det som om man skal spille 18 hull. Ulempen ved dette er at det kan se ut som det er fullt på 

hele banen når det jevnlig blir ledige tider på de siste 9.  

Oslo GK har prøvd 2X9 hulls sløyfe et par år med stort hell og det er bekreftet at Golfbox kan 

håndtere bookingen. 

Styret forslag: 

For å komme en ny generasjon yngre medlemmer og golfere i møte samt de som ikke klarer 18 og har 

lyst til også å spille back nine foreslår styret en prøveordning med 2x9 hulls sløyfer på fredager. 

 

10.5  Forslag fra styrets leder – kompensasjon for styrets medlemmer 

Styret har siste året jobbet etter en modell hvor styrets medlemmer tar et utvidet og definert ansvar for 

å støtte administrasjonen i krevende prosesser. Det innebærer at medlemmer har fått definert ansvar 

for å utvikle aktiviteter rundt; a) Banen, fremtidige leieavtaler og løsninger, b) Markedsføring, spons 

og medlemsutvikling, c) Sportslig satsning og d) prosjektstyring og administrasjon. Styrets 

medlemmer har sterk breddekompetanse innenfor ulike fagområder til klubbens fordel, og 

arbeidsomfanget med 12 møter, strategisamling og oppfølging av flere komplekse saker innebærer et 

stort saksomfang, men også et juridisk og økonomisk ansvar. Styret får ingen form for kompensasjon i 

dag, og har også siste år bl.a holdt strategisamlinger på Golfhuset for å spare kostnader. En slik 

kompensasjon antas også å kunne øke attraktiviteten til å sitte i styret, samt tydeliggjør en forventning 

om aktivt styrearbeid i DGK.  

 

Styret forslag:  

Medlemmer av styret betaler medlemskontingent tilsvarende Passiv I medlemsavgift (kr 2.850 i 2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 29 

11  

11.1 Styrets forslag til kontingenter 

Styret legger frem følgende forslag til medlemskontingenter basert på anbefaling fra Norges Golfforbund     

på minimum å følge konsumprisindeksen (7,0%). Klubbens kostnadsutvikling har ligget høyere enn dette 

i 2022, men styret anbefaler likevel å følge indeksen. Styret velger også å skjerme juniorer i tråd med 

satsning på rekruttering. 

        

  Kontingent 

2022 

Kontingent 

2023  
Kommentar 

Junior:    

Barn 0-16 år                                         750    750 1) 

Junior/Senior 17 - 20 år                           3 400  3 400 1) 

    

Medlem f.o.m 21 år    

Senior hovedmedlem I                         8 200 8 750 1) 

Senior hovedmedlem II                                 7 380 7 875 1)   

Senior hovedmedlem III 9 300 9 950 1) 

 

Hovedmedlem 21-28 år I 4 900 5 250 1) 

Hovedmedlem 21–28 år III 5 950 6 350 1) 

 

Student 21-28 år I 4 350 4 650 1) Kun m/gyldig studentbevis 

Student 21-28 år III 5 450 5 850 1) Kun m/gyldig studentbevis 

    

Passiv student I 2 250 2 250 2) 2 runder inkludert 

Passiv I 2 850 2 850 2) 2 runder inkluder 

    

Greenfeemedlemskap    

Medlem uten spillerett 1 900 1 900 2)1 runde inkludert 

    

 

I –   Eier av låneobligasjon 

II –  Ektefelle/samboer på samme adresse hvor begge eier låneobligasjon 

III – Leier låneobligasjon – gjelder kun eksisterende avtaler foruten Student 21-28 år III.  

 
1) Booking tid 7 dager – **medlemgjestpris 550, - leie golfbil 350,-  

  Gratis spill på Moss & Rygge GK og Gamle Fredrikstad GK på torsdager fra 1. mai til 1. oktober. 
2) Booking tid 5 dager 

**Gjelder når medlemmet har booket gjesten samtidig. Inntil 3 gjester per medlem per runde. 

 

Faktura på kontingenten vil også i år komme fra Norkred AS - Løkkeveien 111, 9504 Alta. Vi oppfordrer alle 

til å opprette autogiro i sin bank. Norkred sender ut faktura på hele beløpet. Ønsker du delbetaling tar du 

direkte kontakt med Norkred. For de som tar kontakt krediterer Norkred hele beløpet og utsteder nye fakturaer. 

Det tilkommer et fakturagebyr per utsending.  

De som har hatt avtale om delbetaling tidligere år får det automatisk.  
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11.2 Styret gis fullmakt til å beslutte treningsavgifter. 

 

 

12  Styrets forslag til budsjett 

 

                    

Budsjett 

               

Resultat 

               

Budsjett 

Beskrivelse                     2022 2022         2023 

Inntekter    

Medlemskontingenter 9 750 000 9 911 061 10 500 000 

Eierskiftegebyr 50 000 37 000 50 000 

Gjestespill / greenfee 2 750 000 2 225 015 2 275 000 

Offentlige tilskudd 510 000 784 056 500 000 

Startkontingenter 350 000 339 807 350 000 

Egenandeler trening og konkurranser 150 000 163 400 180 000 

Totale leieinntekter 597 838 570 132 632 790 

Totale bedriftsinntekter 475 000 695 625 700 000 

Andre inntekter 220 000 368 144 225 000 

MVA kompensasjon 850 000 920 405 1 000 000 

    

    

Sum inntekter 15 702 838 16 014 645 16 412 790 

     

Kostnader    

Personalkostnader    

Lønn inkl. AGA og sos. kostnader 5 947 113 5 905 478 6 002 279 

    

    

 Kontor, felleskostnader    

Og eksterne tjenester 1 631 000 1 898 732 1 786 100 

     

Komité og medlemskostnader 1 990 000 2 087 137 1 930 000 

     

Bane og anleggskostnader    

Leiekostnader 1 560 000 1 588 795 1 470 000 

Innsatsmidler bane 1 455 000             1 998 096 1 655 000 

Maskinkostnader 1 980 000 1 835 530 1 950 000 

Forsikringer 200 000 198 361 220 000 

Avskrivninger 500 000 512 579 720 000 

Øvrige kostnader 300 000 896 771 460 000 

Sum bane og anleggskostnader 5 995 000 7 030 132 6 475 000 

    

Sum kostnader 15 563 113 16 921 479 16 193 379 

Driftsresultat              139 725 (906 834)              219 411 

     

Finansnetto 8 000 (9 393) 

                                                 

(169 000) 

     

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0 0 

     

Resultat 147 725 (916 227) 50 411 
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13 Bestemme klubbens organisasjonsplan 

 

Klubbens organisasjon er at den har et styre. 

 

 

14   Valg 

 

14.1  Valgkomiteens forslag til styre        

         Periode 

Leder:  Leif Håkonsen    IPV  (2022-2023) 

Nestleder: Lise Jensen Witzøe    (2023-2024)   

Styremedlem: Tom Ole Parker  IPV  (2022-2023)   

Styremedlem: Karen Therese Edelberg IPV  (2022-2023)   

 Styremedlem:  Camilla Mack-Berge    (2023-2024) 

Varamedlem: Tina Selstad     (2023) 

Varamedlem: Kristoffer Lien     (2023)  

 

14.2  Valgkomiteens forslag til Kontrollkomité 

Leder:   Arne Heistad     (2023) 

Medlem:  Nils Bergei     (2023)   

Varamedlem:  Herdis Eikemo     (2023)   

Varamedlem:  Mona Blomst Frostrud    (2023)  

 

14.3  Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de  

              organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett i.    

 

14.4  Styrets forslag til Valgkomité 

 

Leder:      Cato Hellvik     (2023)   

Medlem:  Siv Gade Lien     (2023)    

Medlem:  Sandra Nordaas     (2023)    

Varamedlem:  Geir Lindstrøm     (2023)   

 

IPV – Ikke på valg 

 

 14.5 Styret gis fullmakt til å oppnevne komitéledere i henhold til klubbens organisasjonsplan. 

  

15 Valg av revisor 

 

Styret foreslår at vi fortsetter med AS Revision, Vangsveien 10 1814 Askim. 

 

    


