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Fullstendig saksliste til årsmøtet 7. mars 2019, kl. 1800 

 

 

1. Konstituering av årsmøtet. 

2. Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 

3. Godkjenne forretningsorden. 

4. Årsberetning for 2018. 

5. Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 

6. Innkomne forslag. 

-  Forslag fra medlemmer. 

-  Forslag fra styret. 

7. Styrets forslag til kontingenter. 

8. Styrets forslag til budsjett. 

9. Bestemme klubbens organisasjon. 

10. Valg i henhold til vedtektene. 

11. Valg av revisor 

 

 

 

1  Konstituering av årsmøtet 

 

2  Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 

 

3 Forslag til 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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4  Årsberetning for 2018 

 

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

attraktiv bane.  

 

Bane og anlegg 

Banen åpnet 5.mai 2018. Etter en snørik og kald senvinter, fremsto vår bane som en av de aller beste åpne 

golfbanene fra åpning og gjennom sesongen. Dette, samt at andre baner måtte utsette åpning til juni/juli, 

medførte høy etterspørsel etter greenfee-runder og stort trykk på banen. En lang og særlig varm sommer 

fremtvang økt innsats på banen, og vi opplevde tørke og mangel på vanntilførsel særlig utfordrende. Banen ble 

holdt åpen til 28. oktober, dette for å gi våre medlemmer en så lang sesong som mulig. Det ble i alt spilt nesten 

30.000 runder. 

 

De største tiltakene vi gjennomførte: 

• Dreneringsarbeid hull 1, 2, 5, 6, 10 og 12. 

• Ny drenering i grøft ved putting green ved Klubbhus. 

• Utbedring av utslag/tees på 4 (rød), 9 (rød og gul), 11 (rød), 12 (gul) og 18 (rød). 

• Div. arbeider på og rundt range for å klargjøre for ballplukking og klipping med roboter. 

• Robot ballplukker og klipper til Drivingrangen. 

• Utbedring og legging av gress ved Trafokiosk/gangsti mot utslag 1. 

 

Dagens leiekontrakt for banen løper til 01.09.2031. Styret har gjennomført positive, innledende samtaler med 

grunneierne for å få på plass ny leiekontrakt med 40 års varighet. 

 

Økonomi 

Årets resultat ble et overskudd på kr 612 369,- 

 

Salgsgevinst ved salg av anleggsmaskin med kr. 375 600,- er inkludert. 

 

Medlemstallet endte på 1575 noe som er netto nedgang på 59. Det er innvilget 88 exit-søknader i 2019. 

 

Bedriftsinntektene endte på 695 000,-, mot fjorårets 668 000,-.  

 

Antall greenfeerunder endte på drøye 5000, noe som ga en inntekt på 2 445 000,-  

Dette er en økning på drøye 20 prosent i forhold til 2017. 

 

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 

31.12.2021. 

 

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 31.12.2019.  

 

Samarbeidsavtaler 

Drøbak Golfklubb hadde 18 samarbeidsavtaler. Dette er en nedgang på 1 sammenlignet med året før. 

Avtalenes samlede verdi var i 2018 på 450 000,- 
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Klubbvirksomhet 

Sølv i Lag-NM for herrer. 

Mikkel Antonsen, Philip L. Bondestad, Anders S. Ellingsberg, Lasse Gerhardsen og Jostein Ryste stod for 

klubbens beste resultat gjennom tidene i lag-NM for herrer. Lagkaptein Jim McGowan ledet våre beste menn 

til sølvmedaljer.  

 

Klubbmesterskapet 2018 

Tina Selstad (damer), Jostein Ryste (herrer) og Mikkel Antonsen (junior) ble klubbmestre. Nytt 

konkurranseformat for damene, to runder i stedet for tre, førte til rekordhøy deltagelse i dameklassen. 

 

Drøbak Golfklubb 30 år 

Klubbens jubileum ble markert med turnering og jubileumsfest for nærmere 130 deltagere. Under festen ble 

klubbens hedersnål tildelt grunneierne Anne Berit Isaksen og Einar Berle. 

 

Juniorkomiteen 

Komiteen ledes av Jahn Thore Nerhus. 

 

Golf Grønn Glede 

Komiteen ledes av Per Hansen. 

 

Damekomiteen 

Komiteen ledes av Caroline B. Daland.  

 

Herrekomiteen 

Komiteen ledes av Andreas Nordby.  

 

Senior herrekomiteen 

Komiteen ledes av Jan Wold.  

 

Turneringskomiteen 

Komiteen ledes av Haldor Skatteboe 

 

Trivselskomiteen 

Komiteen ledes av Katrine Parker. 

 

Sportslig satsning 

Komiteen ledes av Tina Selstad. 

 

Banekomiteen 

Komiteen ledes av Kjell Nordaas.  

 

Handicapkomiteen 

Komitéen ledes av Tor Grette Jensen. 

 

 

Utdanning av frivillige assistenttrenere – Golfskolen NXT LVL 

Vi fortsetter satsningen på å utdanne egne trenerkrefter gjennom forbundets Trener 1, Trener 2 og Trener 3 

kurs. Resultatet etter tre års målrettet satsning, er at Drøbak Golfklubb er den klubben i landet med flest 

frivillige trenere og også den klubben med det høyeste aktivitetsnivået.  

Våre frivillige trenerressurser, hhv utdannet Trener 1 og 2 og 3, gjør en viktig innsats for å engasjere flere i 

ukentlige gruppetreninger Golfskolen NXT LVL og fadderrunder. Innsatsen, som koordineres av pro 

Christoffer Arntsen, fører til at vi fanger opp – og beholder – langt flere nybegynnere. Satsningen har også ført 

til en betydelig aktivitetsøkning ved at vi har lykkes i å engasjere nye medlemsgrupper til organisert trening. 
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Aktiviteter, camper og VTG-kurs 

I 2018 var det 37 voksne og 46 barn/ungdom på VTG-kurs. 

 

Vi arrangerte 3 golfcamper for barn og ungdom med til sammen 80 deltagere i 2018. 

I tillegg arrangerte vi 3 golfkaruseller med til sammen 96 barn. Administrasjonen var ansvarlig for disse. 

 

Turneringer  

Vår gjennomføring av Pink Cup ga i år 13 400,- til Kreftsaken.  

Følgende turneringer i tillegg til klubbturneringene ble gjennomført; Narvesen Tour, Østlandstour, Tredagers, 

NSG Landsfinale, Møller Bil Follo Quattro Cup, Joakim Marksten Inv. og MidAm. 

 

 

 

Tilbakemeldinger og forbedringsarbeid. 

Klubben er avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmer og gjester når det gjelder kvalitet/pris og i forhold til 

forbedringsarbeid. Samtlige gjestespillere ble i 2018 oppfordret til å besvare vårt evalueringsskjema. I tillegg 

har klubbens medlemmer blitt oppfordret til å si sin mening via Klubbsjekken. Tilbakemeldinger følges jevnlig 

opp.  

 

 

Bemanning 

Drøbak Golfklubb, ledet av Jens Gilboe, har en dyktig stab av fast og midlertidig ansatt personell. I løpet av 

sesongen har det jobbet totalt 9 personer med til sammen 5 årsverk ute på bane og anlegg.  

 

 

Styret 

Styret har i 2018 hatt 10 styremøter og et weekendseminar.  

 

 

 

Drøbak 25. februar 2019. 

       

Torkel Lien     Aud Palm    Kjersti Haraldseid 

Styrets leder      Nestleder   Styremedlem  

(sign)       (sign)    (sign) 

 

                

Oliver B. Bugten     Bjørn Malmbekk   Jens Gilboe 

Styremedlem      Styremedlem     Daglig leder 

(sign)       (sign)     (sign)     
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  Klubbmestre 2018   

 

Damer Tina Lindvall Selstad 

Herrer Jostein Ludvik Ryste 

Damer 50 Marit Munthe-Kaas 

Damer 60 Bjørg Færø Skagen 

Herrer 50 Truls Rune Saraksen 

Herrer 60 Trond Christian Lavik 

Herrer 70 Kjell Arne Henden Nakken 

Junior jenter - 

Junior gutter Mikkel Antonsen 

 

Komiteenes beretninger 

 

Juniorkomiteen 

Komiteen har bestått av leder Jahn Thore Nerhus og medlemmene Ståle Bondestad, Rikke Keim, Christoffer 

Arntsen, Rolf Ulstein Pilskog, Helge Antonsen og Oliver Bugten. 

 

De viktigste målene for 2018 var å få kontroll med økonomien og å skape godt grunnlag for rekruttering og 

utvikling av unge til golfspill. Årsmøtet hadde bestemt at ”Grasrotandelen” fra Norsk Tipping skulle i sin 

helhet gå til Juniorarbeidet. 

 

Komiteen hadde et møte før sesongstart og ble raskt enige om retningslinjene for reise og deltakelse i 

turneringer. Reiseregninger skulle leveres fortløpende slik at det var mulig å ha en viss kontroll. 

Turneringsaktiviteten ble ganske mager og holdt seg innenfor budsjettet. 

 

Fram til sesongåpningen var det ca 25 unge som trente i klubben.  4-5 gutter var aktuelle for turneringsspill 

(12 – 19 år) utenfor egen klubb, ingen jenter. Proen Christoffer Arntsen har ansvaret for breddetreningen og 

Jim McGowan har ansvaret for satsningsgruppens trening. 

 

Gjennom et godt samarbeid med administrasjonen, ble det i løpet av sesongen avholdt tre golfkaruseller og tre 

golfcamper hvor hovedfokus er rekruttering av unge. Klubbens satsing på trenerutdanning sørget for god 

kompetanse for veiledningen. Sandra Nordaas var et populært besøk på en av karusellene. 

 

Til sammen har ca 25 fulgt treningene på vår og høst med Christoffer, noen har sluttet, andre har kommet til.  

 

Gjennom sesongen har 

Mikkel Antonsen (17) med 6 Srixon-tour starter og ranket nr. 6 i Norge for gutter under 19. Han har også 

deltatt på en del konkurranser i regi av Norsk Golf bl.a. en 2.plass i kvalifisering til Nordic League. 

 

Philip Bondestad (16) med 7 Srixon-tour starter og ranket som nr. 20 for gutter under 19.  Det ble også en 

20.plass i NM for herrer. 

 

Sammen med Karl Ferdinand Støre og Alexander Naglestad klarte Mikkel og Philip å erobre en 9-plass i NM 

for juniorlag. 

 

Sammen med Lasse Gerhardsen(sr.) og Anders Ellingsberg(sr.) klarte Mikkel og Philip å ta steget opp til en 

2.plass i NM for lag – herrer sr. 

 

Juniorgruppa hadde et ”evalueringsmøte” /tankesmie den 22.11. hvor også administrasjonen deltok.    

 

Jahn Thore Nerhus 
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Handicapkomiteen 

Det har vært et stille år, kun noen få søknader om hcp regulering. 

Som vanlig grunnet lenge borte fra golfen eller at helsa ikke er som den engang var. 

  

Som kjent vil vi fra 2020 få et helt nytt hcp system. Av denne grunn håper jeg at dere 

registrer flest mulig runder i år for å få mest mulig riktig hcp når sesongen 2020 starter. 

Det viktigste er ikke om vi går ned eller opp i hcp, men at vi har et hcp som svarer til vår spillestyrke. 

 

Tor Grette Jensen 

  

 

Senior herrekomiteen 

Seniorkomiteen har i år bestått av: 

Sigurd Haslerud  

Hans-Erik Boug  

Jan Wold   

 

Sesongen startet med simulator Golf på Haug som er blitt en tradisjon, og i år ble det spilt 20 runder som 29 

fullførte minimum 7 runder som var kravet for å delta i vinterserien. Følgende netto-resultater ble oppnådd  

 

1 Edvard Skaalvik               33 slag under par over 7 runder  

2 Odd Gilboe                       28                   "  

3 Henrik Bucher                  22                   "  

 

Vi takker Odd Gilboe for gjennomføringen av vinterserien  

Vårt online påmeldingssystem som ble innført i fjor har fungert meget bra og har desidert kommet for å bli. Vi 

har i år innført bilavtalen som går ut på at de som har attest for bruk av bil får dette gratis på mandager og halv 

pris i ukedagene. Tilbudet har vært meget populært og vi anmoder neste års komite om å bruke samme modell 

for neste år (se vedlagt bilavtale kontrakt). 

 

Vår tradisjonelle vårtur til Sverige ble også i år en suksess og på vanlig måte godt organisert av herrene Henrik 

Bucher og Rolf Gullestad, vi applauderer for gjennomføringen og det gode miljøet på disse turene.  

Mandagsgolfen startet en uke seinere enn i fjor pga baneforholdene og ble avsluttet den 24.9 med 3 køller og 

en putter. Det har blitt spilt 20 runder med ca. 65 spillere i gjennomsnitt medregnet Lumbago gutta som spiller 

på ettermiddagen. Det spilles i 2 klasser: Klasse A spiller på slag og Klasse B stableford. Ingen kamper er blitt 

avlyst og regnværet har uteblitt på alle 20 rundene, noen av gutta har brukt shorts på alle rundene, ny rekord.  

Vi har fått 6 nye spillere denne sesongen og de eldste henger fortsatt meget godt med og har topp plasseringer. 

Vi gratulerer.   

I august gjennomførte vi en ekstra dugnad med 11 mann involvert. Vi malte proshopen, startbua, reisverket til 

taket på driving rangen, høytrykkspylte og sprayet taket på proshopen med sopp/grønskedrepende middel. En 

stor takk til de som deltok på en meget vellykket torsdag.   

Kamper som har blitt gjennomført er:  

Bærumsmatch hjemme og borte hvor Drøbak vant begge 2 og hentet hjem pokalen til odel og eie under ledelse 

av vår eminente Kaptein Torstein Høymyr 

Ringolfen ble dessverre avviklet etter 2 gjennomførte runder hvor Drøbak ledet stort. Kapteinene Per H. 

Birkeland og Odd Gilboe har ledet kampene i år. 

Ugly Mug er en match som ledes av Jan Erik Keim. Det ble seier hjemme med 15-12, men tap borte med 11,5 

mot 15,5, totalt ble det tap 26,5 mot Moss sine 27,5, jevnere kan det nesten ikke bli. Bra gjennomført gutter og 

supert gjennomført av Keim´ern.  

Herregruppa mot senior herrer ble også ledet av Jan E Keim, men disse unggutta ble også i år litt for sterke for 

gamlingene, 14,5 - 9,5  

 



 9 

Drøbak mannskap hevder seg meget bra i NSGs sitt matchprogram, i år har disse hevdet seg med bravur:  

Lag NM 2. divisjon med Tommy Nilsen, Robert Gudmundsen, Espen Olafsen og Geir Leknes endte på 4. 

plass  

Lag NM 3. divisjon: Per Kristian Høgmoen, Roy B Gundeid, Nils Bergei og Espen Tønsberg fikk 9 plass.  

Lagserie-finalen for Mix lag: P.E. Høgmoen, R. B Gundeid, E. Tønsberg og  Caroline Daland fikk 4 plass 

pluss opprykk til 1.divisjon  

I Classic Tour fikk gutta disse resultatene.  

Geir Leknes   3. plass i klasse 1  

Erlend Wiik    1      "         "     2  

Roy B Gundeid   6 plass i klasse 4    

 

Geir Leknes har representert Norge og spilt Landskamp ute i Europa, vi gratulerer  

Karl K. Hauger arrangerte også i år match med damene som er en absolutt Høydare og damene skriker 

etter gjentagelse med Gutta.  

Patrick gjør en kjempejobb med arrangementet av Matchplay. I år var det Håvard Wiik som vant gruppe 1 og 

Espen Olafsen som stakk av med seieren i gruppe 2. Det er godt gjort i den sterke konkurransen. Vi takker 

Patrick for vel gjennomført jobb. 

Klubbmesterskapet ble vunnet av disse spillerne: 

50 år pluss:  

1. Truls Rune Saraksen  

2 Per Magnus Lønn  

3 Robert Gudmundsen  

60 år pluss:  

1 Trond Christian Lavik  

2 Espen Olafsen  

3 Tom Ole Parker  

70 år pluss: 

1 Kjell Arne Henden Nakken  

2 Per Helge Birkeland  

3 Ole Jostein Wilmann  

 

Så kommer vi til årets gjeveste priser, sammenlagt resultatet for hele sesongen:  

Klasse A   

Hans Ross              483 slag  

Per H Birkeland     486   "  

Kjell A Nakken     488   "  

Håvar Wiik             490   "  

Tore Sellæg            490   "  

 

B Klassen  

Ole Scheie              266 poeng  

Tom Abrahamsen   261     "  

Kai S Hansen          254     "  

Oddbjørn Larsen     254     "  

Erik O Askautrud    253     "  

 

Beste Nettoslagrunde     Håvar Wiik med 65 slag  

Beste Stableford runde  Tom Abrahamsen  med 46 poeng   

Beste bruttoslagrunde    Geir Leknes med 69 slag  

 

Vi har hatt en flott sesong med mange entusiastiske spillere og et meget godt miljø, noe som gjør 

mandagsmatchene i Drøbak til en attraksjon, som alle vil være med på og ingen tør å reise bort på mandager, 

Vi er ledende i Norge hva gjeller antall spillere på disse dagene. Resultatene i år har vært meget gode, noe som 

skyldes at alle er blitt ett år eldre og fått litt mere erfaring!!!. Det skyldes jo ikke banen og værforholdene, men 
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de har også vært gode og vi skylder banemannskapet en stor takk Vi takker også alle i proshopen, kaffen og 

alle de som stiller opp litt ekstra for at alle vi andre skal ha det trivelig. 

Høstturen til Sverige er ikke glemt og den gode atmosfæren med disse svensketurene håper vi Rolf og Henrik 

fortsetter med. 

Komiteen takker for seg for 2 fine år og ønsker neste års komite alt vel. 

 

Jan Wold 

          

Golf Grønn Glede (GGG)  

I 2018 har GGG fortsatt å jobbe for å få stadig flere i aktivitet og inn i et godt miljø i klubben. Vi har også i år 

erfart at skrittet fra å være inaktiv og komme til våre organiserte treninger/samspill ofte krever at nye deltakere 

ønsker å ha med seg ledsagere som de kjenner og har tillitt til fra tidligere. Dette er også en av årsakene til at 

de sjeldent deltar i klubbens normale konkurranser, men kanskje deltar i konkurranser som Texas Scramble, 

hvor flere blir med i gruppa som deltar. 

Av den årsak arrangerer GGG flere Scramble-konkurranser i året. 

I 2018 hadde vi 2 interne konkurranser med etterfølgende hyggelig samling med bespisning, 4 

vennskapsturneringer sammen med Asker, Romerike og Kongsvingers. VI deltok også på GGG Open, som er 

Golfforbundets årlige og landsomfattende Texas Scramble-turnering med deltakere fra alle GGG-klubbene i 

Norge. 

Aktiviteter: 

Vinteraktiviteter på Haug: 1 dag med trening og simulatorspill pr uke 

Sommeraktiviteter i Drøbak: 3 dager pr uke med trening/instruksjon etterfulgt av samspill på banen. 

1 kveld med trening sammen med Folloklinikken og 1 kveld med personer med funksjonsnedsettelse. 

Vi har deltatt på Sunnaasdagen for pasienter og ansatte med ca 60 besøkende. I høst hadde vi også aktiviteter 

for pasienter på vårt treningsområde i Drøbak.  

Vi arrangerte Joakim Marksten Invitational sammen med Golfforbundet sammen med «Åpen dag» for 

personer med nedsatt funksjonsevne og fikk også en av våre seniorer i gang i vår Paragolfer! 

VI deltok også på en aktivitet for ungdom med nedsatt funksjonsevne i Ski Alliansehall i høst.  

I løpet av året har vi hatt 34 fullt betalende deltakere/medlemmer og også andre som av en eller annen grunn 

har hatt spesialavtaler. VI har samarbeidet spesielt med Frogn kommunes Enhet for psykososialt arbeid. 

Finansiering  

Frogn kommune er vår hovedbidragsyter. Golfforbundet er også med å bidra med aktivitetsmidler. 

Deltakerne betaler treningsavgift til GGG for å være med. 

 

Per Hansen 

 
Damekomiteen 

 

Turneringsgruppen damer 

Bestående av Caroline Daland 

 

Damegruppen skilte lag sesong 2018. Det ble opprettet en midlertidig turneringsgruppe damer. Dette ble gjort 

slik at vi kunne favne de fleste damer som ønsker å spille golf på DGK og man kunne velge den gruppen man 

følte seg mest komfortabel med uansett hvilken spilleform man ønsker. 

 

Turneringsgruppen damer hadde ingen formell utforming i 2018 men vi valgte å ha enkle turneringer og 

konkurranser hver tirsdag inntil vi kunne finne den formen på gruppen som kunne tilfredsstille flest mulig.  

 

Vi lagde turneringsplan hvor det var turneringsspill hver tirsdag samt matchplay og eclectic gjennom 

sesongen. Dette ble gjort en enkel løsning da vi ikke formelt hadde dannet noe ny gruppe etter 2017 sesongen. 

Vi fikk god hjelp av DGK administrasjon slik at dette lot seg gjennomføre i 2018. 

 

Det ble, for enkelthetens skyld kun premiert med gavesjekker totalt for hver måned slik at vi kunne holde 

gruppen i gang uten å ha dannet en komite. 
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Vi hadde 2 medlemsmøter i sesongen med sosialt innslag og premieutdeling. 

 

Vi arrangerte Womens Golf Day, for å synligjøre og rekruttere flere kvinnelige aktive spillere og flere 

kvinnelige golfspillere som medlemmer. Dette ble gjort i samarbeid med DGK og Heidi Beldring som 

samarbeidspartner og koordinator. Et vellykket arrangement som skal gjentas i 2019. 

 

Det ble innkalt til møte høst 2018 for å finne retningslinjer og danne en Turneringsgruppe Damer komite for 

videre arbeid i 2019.  

Det er nå 7 aktive medlemmer i denne komiteen inklusive leder. 

 

Den ble dannet og arbeidet for 2019 er godt i gang med turneringerplaner både innafor konkurranser og mer 

selskapelige arrangement. Womens Golf Day og golftur er også i de videre planer for 2019. Det arbeides med 

planer for å synligjøre damene, våre turneringer, sosiale arrangement, turer etc. slik at flere kvinnelige spillere 

får enkel tilgang på informasjon. 

 

Jeg ønsker å takke alle damer som har vært med på å komme med innspill og holde i gang aktiviteten i 2018 

slik at vi nå har klart å samle oss med nye krefter og et positivt 2019.  

.  

Caroline Daland 

 

Mandagsdamene – 60+ 

45 damer har vært innom mandags formiddag i løpet av sesongen, i snitt har vi vært 20 stykker pr. gang. 

Inger Valnes, Elisabeth Keim og Karin Høymyr har hatt ansvar for å organisere damene.  På mandags 

morgener har det vært mange som har vært villig til å hjelpe til ved behov. 

Vi har hatt 7 konkurranser: texas scramble, singel/stableford, fourball og tre køller + putter. 

I tillegg har vi premiert nærmest flagget (hull 17) på dager uten konkurranse. Premieutdelingen har foregått 

rett etter ferdigspilt runde med sosialt samvær. 

 

Inger Elisabeth Keim 

 

Sportslig satsning Damer & Senior Damer 50+ 
Her kommer en oppsummering over turneringsspill for DGKs Damer samt Senior Damer 50+ som er aktive i 

turneringsspill for Drøbak GK og som omhandler: 

1. Norsk Senior Golf Lagserien Damer 

2. LAG NM Herrer & Damer 

3. LAG NM Senior Damer 

4. Tarleton Golf Ladies Pro Am – Spania 

5. Ambisjoner & Mål videre 

Drøbak Golfklubb Damer & Senior Damer har vart godt representert både på klubbnivå, nasjonalt og 

internasjonalt også i 2018.  

Vi har hatt en fin utvikling de siste årene av turneringsvillige og ambisiøse Damer og Senior Damer 50-60-70 

+, at vi håper på en fortsettelse med denne positive trend, og at flere Damer i alle aldrer vil representere og 

sette Drøbak GK på kartet videre. 

 

1. Norsk Senior Golf Lagserien Damer 

DGK Senior Damer har også i år spilt Lagserien i regi av Norsk Senior Golf  (NSG).  

Drøbak gikk som seirende lag, som i fjor ut av sin avdeling og gikk videre til Landsfinalen som ble spilt 8-

9.september på Hakadal GK. Representanter for DGK var Marit Munthe Kaas (Kaptein), Gerd Irene Olsen, 

Kjellaug Sælen & Siri Tønsberg og spilte hjem en fin Silvermedalje etter et overlegent Damelag fra Vestfold 

GK. Bronse tokk Moss & Rygge GK og 4.plassen gikk til Kongsberg GK 

 

2. LAG NM Herrer & Damer 

I år var dessverre ikke Drøbak GK Damer representert. 

Gratulerer med fantastisk Silver medalje og stor prestasjon i LAG NM til våre DGK Herrer: Philip Linberg 
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Bondestad, Lasse Gerhardsen, Mikkel Antonsen, Anders Strand Ellingsberg med super ledelse av Kaptein Jim 

McGowan i LAG NM 2018. 

 

 

3. LAG NM Senior Damer 

For første gang i DGK sin historie, (forbeholdt om feil) har undertegnede gleden å informere at Drøbak GK 

var representert med hele 3 Lag i LAG NM Senior Damer 18-19.august.  

De vil si at det var 12 Senior Damer som hadde Drøbak GK logoen på brystet denne helgen. 

3.Div Sør, Atlungstad GK (Avd. B): - Drøbak GK er representert av 2 Lag. 

Drøbak 1: Kirsten Ravne Bugten (Kapt.), Astri Leiknes Spieler, Herdis Eikemo, Caroline Berge Daland. 

Drøbak 2: Gerd Irene Olsen (Kapt.), Ellen J. Østro, Siri Tønsberg, Mona Frosterud. 

 
Drøbak 1-Laget vann Gullmedaljen over Haga GK med to slag, og har nå spilt seg opp i 2.Divisjon til 2019. 

3.plassen gikk til Atlungstad GK og Drøbak 2-Laget tok 5.plassen. - Stort Grattis Damer! 

 
2.Divisjon Avd. A Nord Romerike GK: 

Drøbak: Marit Munthe Kaas, Tove Olafsen, Kjellaug Sælen, Tina Lindvall Selstad (Kapt.) vann Gullmedaljen 

over Grønmo GK med 4 slag. 3.plassen gikk til Stiklestad GK, og vi har nå kvalifisert oss til 1.Divisjon til 

2019, der vi bla møter Oslo, Haga, Bærum, Stavanger, Skjeberg, Vestfold GK. 

 
Kommentar: Vi har nå satt Drøbak GK på kartet, og til 2019 har vi mulighet å ha 3 damelag representert i 

alle Divisjoner i LAG NM som spilles 17-18.august Div.1: Drammen GK, Div.2: Hakadal GK el. Skjeberg GK, 

Div.3: Bjaavann GK el. Asker GK (forbehold om endringer ihht baner)  

 

4. Tarleton Golf Ladies Pro Am- Spania 

2018 var Drøbak GK igjen godt representerte i Tarleton Golf (U.K)- Ladies ProAm som er en av Europas 

største ProAm turneringer for Damer. Her deltar 18 lag, med 7 spillere i hvert lag, (1 Pro + 6 amatører) spiller 

over 3 dager, der 4 av lagets 7 scorer teller fra hvert hull. Etter 2 dager går de 9 beste lagene til sluttfinale, 

mens Lag nr. 10-18 starter ny «Lucky Looser» turnering siste dagen. Turneringen spilles på Golf El Rompido 

GCC, Cartaya/Spania og 17 av lagene er fra U.K. Fra DGK er det Kirsten Ravne Bugten, Lise Mørk Jensen, 

Marit Munthe Kaas og Tina Lindvall Selstad.  

 

5. Ambisjoner & Mål videre 

Ambisjonen - 2019 er å fortsette Turneringsgruppa for Damer & Senior Damer på Drøbak Golfklubb. Det er 

mange Damer som er flinke med å trene kontinuerlig under vinter halvåret på bl.a. Haug Golfsenter, med vår 

Head Professional James McGowan, og noen har mulighet til golfreiser utenlands, og dette ser vi gir resultater 

når sesonger vel starter. 

Vi har i år en meget stabil Damekomite som er godt forberedte med Turneringstilbudene for alle DGK Damer 

så vel på banen som sosialt. I tillegg blir det et lite oppløft av vår Damegarderobe som vi alle ser frem til. Vi er 

mange som er opptatt av å ivareta et godt og inkluderende golfmiljø og vennskap innat i Klubben, og har store 
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ambisjoner til å gjøre alt for å inkludere enda flere Damer til golfen. Derfor er det viktig at vi alle er gode 

Ambassadører når vi møtes på Drøbak Golfklubb.  

 

Kanskje vi kan starte med at hele området på golfklubben blir en blir en 

«HEI – ZONE » 

 

Tina Lindvall Selstad 

 

Herrekomiteen 

Herregruppa har i 2018 fortsatt omtrent som året før. Vi hadde 35 betalende medlemmer mot 19 året før. Vi 

har organisert felles trening og arrangert tre ulike turneringer; «Årets herre», månedsturneringer og en 

matchturnering. I tillegg har vi spilt match mot seniorene. Sesongen ble avsluttet med en hyggelig kveld på 

Haug golfsenter, med pizza, turneringer på simulator, samt utdeling av premier for konkurransene som strakk 

seg over sesongen. 

Om fellestreningen 

Vi inviterer alle gruppas medlemmene til å delta på ukentlige fellestreninger med Jim. I januar startet vi inne 

på Haug med 1 gruppe av 6 deltakere. Når rangen åpnet fortsatte vi med 24 deltakere fordelt på tre partier. 

Etter sommeren avsluttet vi med 1 gruppe og 8 deltakere. 

Om «Årets herre» 

Gjennom hele sesongen arrangerer vi en ukes turnering der vinneren til slutt kan kalle seg Årets Herre. Alle 

deltakerne kan levere en handikaptellende runde hver uke i sesongen. Gjennomsnittet av de åtte laveste 

nettoskårene teller i konkurransen. I år vant Tobias Ingeroth 'Årets Herre' med et snitt på 68.9. 

Som året før hadde vi også en innlagt eclectic-konkurranse over hele sesongen. Tobias vant også denne på 49 

(brutto), med 4 tellende eagler.  

Totalt var det 25 aktive deltagere, det ble levert inn 175 tellende runder. Det ble produsert 307 birdier (mot 

252 i fjor), 12 eagler, mot 5 i 2017. og en gjennomsnitt score på 78,9 slag. 

Match mot senior herrer 

Herrene gikk i år som i fjor seirende ut i denne viktige matchen, som spilles i Ryder Cup format. I år hadde vi 

med 12 spillere på begge lag, med fordeling på 2 foursome matcher, 2 fourball matcher og fire singel matcher.  

 

Andreas Kaurin Nordby 

 

Turneringskomiteen 

Turneringskomiteen har bestått av Jytte Haldrup og Haldor Skatteboe som leder. Takket være god hjelp fra 

May Steen, Kjetil Moberget og Markus Harboe har vi gjennomført de planlagte turneringene. Kontoret med 

Heidi og Jens er jo alltid villig til å hjelpe til når det trengs. 

Klubbturneringene er viktige for Drøbak Golfklubb, de med på å skape samhold og gjør at folk kan bli kjent 

med hverandre å bidra til å beholde det fine miljø vi har i klubben. 

Vi har i år kun vært 2 faste medlemmer i komiteen og det er alt for få til å kunne gi enda flere tilbud til 

medlemmene, noe som kanskje mange ønsker. 

Turneringskomiteen har arrangert 14 klubbturneringer i løpet av sesongen 

Det har vært god deltagelse i alle klubbturneringene, noe som tyder på at disse er populære blant 

medlemmene. 

Av de tradisjonelle turneringene er det Månedsmesteren som er den mest populære med 55 – 60 deltagere hver 

gang. Når det gjelder golfskolens månedsmester var det liten deltagelse i år. 

Åpningsturneringen, Flaggturneringen og Pinse Eclectic er også turneringer med meget god deltagelse. 

Vennskap- og ekteskapsturneringen var årets siste med 52 deltagere (26 par) og den ble avsluttet med 

servering av mat og drikke. 

Drøbak Matchplay hadde i år 46 deltagere og årets vinner ble Ståle Bondestad. 

Det ble ikke arrangert noen sommerfest i år da Drøbak Golfklubb hadde 30 års fest med egen turnering. 

Det er kommet forslag om en egen dameklasse for Månedsmesteren til neste år og det vil bli oversendt til neste 

års turneringskomité.  

Vi ønsker alle dere som har deltatt i år velkommen tilbake neste år og tar med dere noe nye spillere. 

 

Haldor Skatteboe 
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Banekomiteen 

Komiteen har i sesongen 2018 bestått av Bjørn Malmbekk og Kjell Nordaas. 

  

Sesongen 2018 var planlagt, og ble gjennomført, uten større endringsprosjekter. Det ble på våren foretatt noe 

skogrydding for å bedre lys og solforhold på utsatte steder. Videre ble noen tee-steder avrettet og nytt 

ferdiggress lagt på i høst. Ønsket prioritering av kvalitet på spilleflatene, ble i 2018 meget godt ivaretatt av 

våre greenkeepere. Tross en tøff vinter og ekstrem tørke store deler av sommeren, har banen fremstått som en 

av de beste i distriktet og utvilsom bidratt til positivt omdømme av klubben. 

  

Komiteen ser frem til etablering av en masterplan, som skal danne grunnlag for utvikling av banen og 

anlegget. Inntil denne planen foreligger, foreslår komiteen å begrense endrings- og utviklingsprosjekter til et 

minimum og fortsatt holde stort fokus på spilleflatenes kvalitet. 

  
Kjell Nordaas 

 

Trivselskomiteen 

DGK feiret sitt 30 års Jubileum i august. Det ble først turnering før vi alle hadde en fantastisk fest i hagen med 

god mat og bra musikk i fine pyntede telt.  

Besøk og fine ord av ordfører Slåke fikk vi også. 

                     
Katrine Parker 

 

 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen har snakket med alle styremedlemmer og varamedlemmer om arbeidet som foregår i og mellom 

styremøtene. Det er lagt ned mye arbeid i den foregående perioden og Styreleder har bidratt med mange 

arbeidstimer. Styret har behov for delaktighet i styrearbeidet både i møter og mellom møter og et særlig behov 

rundt økonomi og regnskapsoppfølging har vært uttrykt blant nåværende styremedlemmer.  Det er fra 

administrasjonen også uttrykt at samarbeidet med nåværende styre og styreleder fungerer godt. De personene 

som nå går ut av styret har bidratt svært positivt i styrearbeidet og deres fratredelse skyldes fortrinnsvis at 

styreperioden utløper og økt arbeid i privat regi.  

Det er annonsert etter styremedlemmer på klubbens hjemmeside. 
Valgkomiteen har lagt vekt på å imøtekomme de behov nåværende styre har ytret og søkt aktivt etter relevant 

erfaring og kompetanse, slik at styret har et godt grunnlag for sitt arbeid. 

Valgkomiteen har derfor lagt vekt på vilje og ønske om å bidra gjennom engasjement for klubbens fremtidige 

oppgaver. 

 

Marianne Mazarino Håkonsen 
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Medie- og pressekontakt 

Aktivt år på mediesiden i jubileumsåret 

DGKs medie- og pressekontaktarbeid varierer avhengig av klubbens aktiviteter, samt – naturligvis - 

spilleresultater. Hovedaktivtetene skjer, naturlig nok, i løpet av de ca 8 månedene med spillesesong, men 

klubben har også en viss info-beredskap, dersom det skulle oppstå behov i de øvrige månedene – som for 

eksempel i forbindelse med årsmøtet. I år ble «mediesesongen» forlenget med publiseringen av en større 

artikkel i Amta ifm at DGK i 2018 feiret sitt 30-årsjubileum. 

Medie- og pressekontakten er også avhengig av at klubbens grupper og enkeltmedlemmer tar initiativ og er 

aktive, samt melder fra – gjerne på forhånd - om aktiviteter og resultater.  Også i 2018 har Golf Grønn Glede 

vært aktive på dette området. 

 

Klubbens mediekontaktarbeid konsentrerer seg naturlig nok om den lokale avisen, Akershus 

Amtstidende, men vil også være aktiv i forhold til redaksjonene i Norsk Golf, Golferen og andre, sentrale 

medier, særlig ved store arrangementer og turneringer.  DGK har således hatt god kontakt med både Norsk 

Golf og Golferen, samt med den sportsansvarlige i Amta, Per Wollbraaten. DGK har grunn til å takke Amta 

for positivitet og utvist velvilje. 

 

 

Også 2018 har vært et aktivt år på mediesiden. Totalt har klubben sendt ut 20 pressemeldinger samt to 

«spesialartikler» i løpet av sesongen. I tillegg har klubbens formidlet kontakt via for eksempel Norges 

Golfforbund og Golferen ifm med omtale av DGK-spillere – særlig på juniorsiden. Dette har resultert i totalt 

28 publiseringer i 2018 – de fleste både på nett og i papirutgavene i klubbens lokalavis Akershus Amtstidende.  

 

I tillegg har klubbens pressekontakt skrevet to større artikler for publisering i Akershus Amtstidende – 

den ene om klubbens seniormedlem Odd Kristiansen, som har tatt opp golfspillingen igjen efter at han tidlig i 

2018 måtte amputere det ene benet. Artikkelen poengterte golf som helsebringende aktivitet – illustrert med 

Odd Kristiansens positive tilbakemeldinger – og fikk et godt oppslag samt hele førstesiden. DGKs Golf Grønn 

Glede og Seniorgruppen ble behørig nevnt. 

 

I 2018 har klubben dessuten markert sitt 30-årsjubileum, og fikk i den anledning en to-siders artikkel i 

Amtas papiravis Helg – på en fredag i slutten av oktober. Publiseringen etter sesongen var planlagt nettopp for 

å forlenge mediesesongen ut over spillesesongen, men samtidig i tilknytning til stiftelsestidspunktet høsten 
1988. Selv om papirpubliseringen var noe nedredigert, ble hele artikkelunderlaget med samtlige bilder også 

publisert i Amtas nettutgave. 
Tilsvarende antall i 2017 var 25 utsendte pressemeldinger og 3-4 andre henvendelser i løpet av de normalt ca 8 

månedene i sesongen. I 2015 og 2016 var tilsvarende tall 15 og 14 pressemeldinger og 3-4 andre 

pressekontakthenvendelser. 

 

Jan Ketil Steine 
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5  Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport 

 

 

 

Resultatregnskap 

 

Resultatregnskap for 2018 Drøbak golfklubb 

 

  Note 2018  2017 

Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv. 8 7 638 407  7 654 372 

Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 9 4 866 725  3 900 863 

Sum driftsinntekter  12 505 133  11 555 235 

     
Lønnskostnad 1 (4 551 811)  (4 437 909) 

Avskrivning varige driftsmidler 2 (438 800)                                                           

8 
 (556 344) 

Annen driftskostnad 6 (6 913 904)  (6 547 873) 

Sum driftskostnader  (11 904 514)  (11 542 126) 

     

Driftsresultat  600 618  13 109 

     
Annen renteinntekt  11 750  14 547 

Sum finansinntekter  11 750  14 547 

     

Annen rentekostnad  0  (330) 

Sum finanskostnader                              0                       (330) 

     

Netto finans  11 750  14 218 

     

     

Årsresultat  612 369  27 327 

     
Overføringer     

Annen egenkapital 5 612 369  27 327 

Sum  612 369  27 327 
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Balanse 

Balanse pr. 31. desember 2018 Drøbak golfklubb 

EIENDELER  Note 2018  2017 

Anleggsmidler      

Golfbane, Proshop/garderober 2,3 2 453 200  2 712 200 

Maskiner, utstyr 2,3 68 300  285 000 

Sum varige driftsmidler  2 521 500  2 997 200 

Finansielle anleggsmidler     

Aksjer i Drøbak Golfhus AS  316 000  316 000 

Fordring Drøbak Golfhus AS  105 857  0 

Andre fordringer  134  0 

Sum finansielle anleggsmidler  421 991  316 000 

Sum anleggsmidler  2 943 491  3 313 200 

Fordringer     

Kundefordringer  27 875  88 940 

Andre fordringer  419 500  156 503 

Sum fordringer  447 375  245 443 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 3 839 965  2 914 100 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  3 839 965  2 914 100 

Sum omløpsmidler  4 287 340  3 159 543 

Sum eiendeler  7 230 831  6 472 743 

 

EGENKAPITAL OG GJELD    
    

     

Innskutt egenkapital     

Selskapskapital 5 2 116 113  2 116 113 

Sum innskutt egenkapital  2 116 113  2 116 113 

Opptjent egenkapital     

Annen egenkapital 5 3 918 972  3 306 603 

Sum opptjent egenkapital  3 918 972  3 306 603 

Sum egenkapital  5 6 035 084  5 422 715 

Gjeld     

Annen langsiktig gjeld     

Medlemslån  87 000  87 000 

Sum annen langsiktig gjeld  87 000  87 000 

Sum langsiktig gjeld  87 000  87 000 

     

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld  259 123  201 405 

Skyldig offentlige avgifter  269 559  221 364 

Annen kortsiktig gjeld  580 066  540 259 

Sum kortsiktig gjeld  1 108 747  963 028 

     
Sum gjeld  1 195 747  1 050 028 

     
Sum egenkapital og gjeld                7 230 831                6 472 743 
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Noter til regnskapet 2018 

 

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

 

Lønnskostnaden består av: 2018 2017 

Lønninger 3 799 505 3 752 427 

Arbeidsgiveravgift 556 369 546 834 

Tjenestepensjon 102 081 95 548 

Andre ytelser 93 856 43 100 

Sum lønnskostnader 4 551 811 4 437 909 

   

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 11(7) 11(7) 

   

Lønn til daglig leder 2018 2017 

Daglig leder                    692 872                  672 536 

Fri tlf. 4 392 4 392 

Andre naturalytelser 4 062 4 168 

Total lønn daglig leder 701 326 681 096 

 

Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende personer 

eller ansatte. 

 

Revisor 

  

Kostnadsført revisjonshonorar  

Det er kun vanlig revisjonshonorarer. 

52 131 54 150 
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Note 2 - Varige driftsmidler og leieavtaler 

 

 Bane Proshop 

m.v. 

Maskiner og 

inventar 

Sum 

Anskaffelseskost 1/1 18 478 867 1 299 591 2 580 365 22 358 823 

     

Akkumulerte avskrivninger 1.1                           -15 999 767 - 1 066 491 - 2 295 365 -19 361 623 

     

Bokført verdi 1.1.2018 2 479 100 233 100 285 000 2 997 200 

     

Årets tilgang     

     

Årets avgang   -150 000  

Årets gevinst ved avgang   113 100  

Årets avskrivninger - 229 300         - 29 700 - 179 800 - 438 800 

     

Bokført verdi 31.12.2018 2 249 800 203 400 68 300 2 521 500 

     

Avskrivningssatser 2,5 – 2,0 2 20  

Forsikringsverdi  Fullverdi Fullverdi  

     

 

Banen avskrives ved leieavtalens utløp i år 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. 

 

                                              2018                2017___ 

Totalt kostnadsført leie                                                       461 541                      166 787 

 

Det er i 2018 inngått to nye leasingavtaler med leieperiode over 60 mnd., 5 år. 

 

Note 3 – Garantier og andre forpliktelser 

 

I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmer 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 årsmøte i 1995. 

Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra 01.09.1990 til 01.09.2031. Kontrakten kan sies opp av 

myndighetene ved behov av areal til matproduksjon. 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. 

 

Note 4 – Bundne midler 

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende er bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr. 133 712,- 
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Note 5 – Egenkapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 6 - Andre driftskostnader   

                            2018                   2017 

Kontor- og administrasjonskostnader               1 388 470            1 324 759  

IT-kostnader                   214 885               277 902  

Banekostnader                2 977 757            2 403 366  

Reisekostnader                     33 654                 35 305  

Turneringskostnader/trening               1 136 948            1 238 426  

Andre kostnader                1 162 185            1 268 110  

Sum andre driftskostnader               6 913 904            6 547 873  

     

     

Note 7 - Antall medlemmer   

     

Klubben hadde 1575 medlemmer ved årets slutt.  

     

Note 8- Medlems-/startkontingent, sponsorinntekter, mv. 

     

Regnskapsposten består av: 2018 2017 

Medlemskontingenter            6 829 203            6 834 952  

Sponsorinntekter               150 781               234 345  

Andre inntekter               658 423               585 075  

Sum               7 638 407            7 654 372  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 2018 2017 

   

Selskapskapital 2 116 113 2 116 112 

Annen egenkapital 01.01 3 306 603 3 279 275 

   

Årets overskudd/-underskudd 612 369 27 326 

Sum egenkapital 31.12 

 

6 035 085 5 422 715 
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Note 9 - Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 

     

Regnskapsposten består av: 2018 2017 

Greenfee                 2 339 119            1 954 463  

Leieinntekt                    387 616               380 568  

Sponsorinntekt arrangementer                  299 794               247 828  

Turneringer                    235 420               185 795  

MVA kompensasjon                   555 046               542 993  

Tilskudd fra Norges Golfforbund                    38 756                 41 649  

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund                    77 941                 70 344  

Tilskudd fra Frogn Idrettsråd                    25 000                 20 000  

Tilskudd fra Frogn Kommune GGG                  100 000               100 000  

Tilskudd fra Norsk Tipping                    97 841                 96 773  

Andre tilskudd                     17 000               114 000  

Andre inntekter                   693 192               146 451  

                    4 866 725            3 900 863  

 

 

 

 

 
Foto: Peter Futo 
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Revisor 
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Kontrollkomiteen 
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6  Innkomne forslag 

6.1 Forslag fra Randi og Gorm Bretteville – Hund på banen lørdag og søndag 

6.2 Forslag fra Olav Wiik-Hansen – Gjeninnføre Hverdagsmedlemskap. 

 

 

6.  
6.1 Forslag fra Randi og Gorm Bretteville – Hund på banen lørdag og søndag 

 Vi foreslår at den ordning vi til nå har praktisert med hunder i bånd på banen har vært så 

 vellykket at den må kunne forlenges og også innbefatte lørdag og søndag.   
 

 Styrets forslag: 

 Styret støtter forslaget. 

 

6.2 Forslag fra Olav Wiik-Hansen –Gjeninnføre Hverdagsmedlemskap 

 Vi ønsker å få tilbake «hverdags spill». Vi er mange på 75 – 76 år som ikke greier 18 hull. 

 Derfor hadde 9 hull på hverdager vært veldig fint. Mitt forslag er at hverdagsspillere betaler 

 2.000,-mindre enn fullt medlemskap. 

 

 Styrets forslag: 

 Styret mener at dagens medlemskategorier bør dekke ulike medlemmers behov/ønske når det gjelder 

 spill. Rabatten på ektefelle/husstandsmedlem (Senior hovedmedlem 2) og en imøtekommende 

 holdning til exit ble innført som kompensasjon for bortfall av hverdagsmedlem. 

 DGK har per dags dato 121 medlemmer i alderen 75+. Forslaget til Wiik-Hansen innebærer å redusere 

 klubbens inntekter med i overkant av 220.000 kroner. Å kompensere et slikt inntektstap vil føre til at 

 klubbens øvrige medlemmer må betale en høyere kontingent, alternativt kutt i kostnader som vil 

 redusere banekvalitet og klubbens service til medlemmer og gjester. Dette vil igjen øke faren for 

 utmeldinger og reduserte greenfeeinntekter. 

 Styret fremmer budsjett - utarbeidet for å finansiere fortsatt positiv utvikling av klubb og bane – som 

 egen sak. Styret anbefaler Årsmøtet å avvise Wiik-Hansens forslag ved å stemme for styrets forslag til 

 budsjett for 2019. 

  

                                      
   Foto: Peter Futo 
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7   Styrets forslag til kontingenter. 

 

 

        

   Kontingent 

2018 

 Kontingent 

2019 
Kommentar 

Junior:    

Barn 0-16 år                                           600 650 1) 

Junior/Senior 17 - 20 år                           3 250 3300 1) 

    

Medlem f.o.m 21 år    

Senior hovedmedlem I                         7 000 7250 1) 

Senior hovedmedlem II                                 6 300 6525 1)   

Senior hovedmedlem III 7 500 7750 1) 

Senior hovedmedlem IV 8 000 8250 1) 

Hovedmedlem 21-28 år I 4 200 4350 

 
1)  

Hovedmedlem 21–28 år III  4 700 4850 1) 

Hovedmedlem 21-28 år IV                                           5 200 5350 1) 

 

Student 21-28 år I 3 700 3850 1) Kun m/gyldig studentbevis 

Student 21-28 år III 4 200 4350 1) Kun m/gyldig studentbevis 

Student 21-28 år IV 4 700 4850 1) Kun m/gyldig studentbevis 

Passiv student I 2 000 2000 2) 

Passiv I 2 600 2750 2) 2 runder inkludert 

    

Greenfeemedlemskap    

Medlem uten spillerett 1 600 1700 2)1 runde inkludert 

    

 

I – Eier av låneobligasjon 

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

III – Leier låneobligasjon 

IV – Uten binding 

 
1) Booking tid 7 dager – *medlemgjestpris 400,- (Hverdag) 500,- (helg) - leie golfbil 320,- - rangeballer 

v/booking 
2) Booking tid 5 dager 

*Gjelder når medlemmet har booket gjesten samtidig. Kun en gjest per medlem per runde. 

 

Faktura på kontingenten vil i år komme fra Norkred AS - Løkkeveien 111, 9504 Alta. De som er 

registrert med mailadresse i Golfbox vil få den på mail. Oppdateringer av adresser bes sendt så raskt 

som mulig til dgk@drobakgolf.no 

mailto:dgk@drobakgolf.no
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8  Styrets forslag til budsjett 

 

 

                 

Budsjett 

               

Resultat 

               

Budsjett 

Beskrivelse            2 018 2018         2019 

Inntekter    

Medlemskontingenter 6 985 520 6 829 203 6 945 100 

Eierskiftegebyr 68 000 68 000 86 000 

Gjestespill / greenfee 2 000 000 2 454 851 2 000 000 

Offentlige tilskudd 400 000 356 539 400 000 

Startkontingenter 340 000 428 867              425 000 

Egenandeler trening og konkurranser 200 000 333 159 310 000 

Totale leieinntekter 390 000 387 616 455 000 

Totale bedriftsinntekter 700 000 685 995              700 000 

Gevinst avgang anleggsmidler                           - 375 600 120 000 

Andre inntekter 100 000 30 256                20 000 

MVA kompensasjon 550 000 555 046 560 000 

    

    

Sum inntekter 11 733 520 12 505 132 12 021 100 

     

Kostnader    

Personalkostnader    

Lønn inkl. AGA og sos. kostnader 4 750 820 4 551 811 4 882 271 

    

    

 Kontor, felleskostnader    

Og eksterne tjenester 1 252 500 1 363 083 1 281 000 

     

Komité og medlemskostnader 1 770 000 1 752 521 1 670 000 

     

Bane og anleggskostnader    

Leiekostnader 1 180 000 1 158 792 1 230 000 

Innsatsmidler bane              782 000 1 059 412              955 000 

Maskinkostnader 725 000 744 509 870 000 

Forsikringer 120 000 132 704 120 000 

Avskrivninger 481 400 438 800 393 566 

Øvrige kostnader 655 000 669 227 595 000 

Sum bane og anleggskostnader 3 943 400 4 203 444 4 463 566 

    

Sum kostnader 11 716 720 11 904 514 11 996 837 

Driftsresultat 16 800 600 618 24 263 

     

Finansnetto 8 000 11750 8000 

     

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0 0 

     

Resultat 24 800 612 369 32 263 
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9  Bestemme klubbens organisasjon 

 

Klubbens organisasjon er at den har et styre. 

 

 

 

10  Valg 

 

Valgkomiteens forslag til styre 

Leder:  Torkel Lien    Velges for 2 år     

Nestleder: Aud Palm                IPV    

Styremedlem: Kjellaug Erikka Sælen  Velges for 2 år    

Styremedlem: Kjersti Haraldseid  Velges for 1 år     

Styremedlem: Jørn Eilif Rasmussen  Velges for 2 år     

Varamedlem: Charlotte Andresen   Velges for 1 år    

Varamedlem: Roy Gundeid   Velges for 1 år    

 

Valgkomiteens forslag til Kontrollkomité 

Leder:   Arne Heiestad   Velges for 1 år      

Medlem:  Nils Bergei   Velges for 1 år    

Varamedlem:  Kjell Hansen   Velges for 1 år    

Varamedlem:  Lise J. Witzøe   Velges for 1 år      

 

 

 

Styrets forslag til Valgkomité 

Leder:  Marianne Mazarino Håkonsen Velges for 1 år      

Medlem:  Øivind Haug   Velges for 1 år     

Medlem:  Katrine Parker   Velges for 1 år     

Medlem:  Rolv Pilskog   Velges for 1 år   

IPV – Ikke på valg 

 

11 Valg av revisor 

 

Styret foreslår at nåværende revisor, Revisorgruppen AS, Oscarsgate 30 0307 Oslo, gjenvelges. 

 


