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Fullstendig saksliste til årsmøtet 5. mars 2020, 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 2019. 

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 2019 

 

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 18. april 2019.  

Før sesongen gjorde vi endringer i greenfeeprisene for å gjøre de mest populære spilletidspunktene i helger og 

på helligdager mer tilgjengelig for klubbens medlemmer. Vi ser at denne endringen fungerte etter intensjonen 

samtidig som greenfeeinntektene ble opprettholdt på samme nivå som året før justert for sesongmessige 

variasjoner i været.  

Vi testet også nye klippelinjer for å gjøre banen mer utfordrende for bedre spillere og mer overkommelig for 

gjennomsnittsgolferen – dette i tråd med klubbens Masterplan. Endringene førte til at banemannskapet fikk 

frigjort tid til å jobbe bedre med fairwayer og greener, noe som ga seg utslag i økt kvalitet på disse områdene. 

Erfaringene og tilbakemeldingene fra dette er gjennomgående positive, selv om vi selvsagt også identifiserte 

muligheter for justeringer og forbedringer. 

 

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: 

- Vi innførte nye klippelinjer 

- Etablert høyrough 

- Diverse dreneringsarbeider 

- Forskjønnende banearbeid 

- Fjernet trær – mest gran 

 

Økonomi 

Årets resultat ble et overskudd på kr 212 121,- 

 

Medlemstallet per. 01.11.19 var 1584 noe som er netto økning på 9. Det er innvilget 50 exit-søknader for 

2020. 

 

Bedriftsinntektene endte på 523.000,-, mot fjorårets 695 000,- 

 

Antall greenfeerunder endte på drøye 4000, noe som ga en inntekt på 2 110 264,-  

 

 

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 31.12.2024  

 

 

 

Samarbeidsavtaler 

Drøbak Golfklubb hadde 17 samarbeidsavtaler. Dette er en nedgang på 1 sammenlignet med året før. 

Avtalenes samlede verdi var i 2019 på 410 000,- 
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Klubbvirksomhet 

 

NM og NM Matchplay kvinner 

Sandra Nordaas tok sølv i begge konkurranseformatene. 

 

Sportslige resultater 

Klubbens juniorer, Mikkel Antonsen og Philip L. Bondestad, oppnådde gode resultater (les mer under 

juniorkomiteen) Bondestad satte i tillegg ny banerekord med 60 slag under Klubbmesterskapet. 

 

 

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 Kolbjørn Valnes.  

 

Turneringskomiteen 

Komiteen ledes av Haldor Skatteboe. 

 

Trivselskomiteen 

Komiteen ledes av Katrine Parker. 

 

Banekomiteen 

Komiteen ledes av Kjell Nordaas.  

 

Handicapkomiteen 

Komitéen ledes av Tor Grette Jensen. 

 

Valgkomiteen 

Komitéen ledes av Marianne M. Håkonsen. 

 

Medie- Pressekontakt 

J. Ketil Steine. 

 

Drøbak Golfklubbs Hedersnål. 

J. Ketil Steine mottok klubbens Hedersnål som anerkjennelse for sin flerårige innsats som medie- og 

pressekontakt.  

 

Styret takker komiteledere og øvrige frivillige som har bidratt til et stort aktivitetsnivå også i 2019. 
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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. 

 

 

Aktiviteter, camper og VTG-kurs 

I 2019 var det 45 voksne og 28 barn/ungdom på VTG-kurs. 

 

Vi arrangerte 3 golfcamper for barn og ungdom med til sammen 58 deltagere i 2019. 

I tillegg arrangerte vi 3 golfkaruseller med til sammen 103 barn. Administrasjonen var ansvarlig for disse. 

 

Turneringer  

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

NSG Uttaksturnering, 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 2019 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 6 årsverk ute på bane og anlegg. 

 

Styret 

Styret har i 2019 hatt 9 styremøter og et weekendseminar. 

 

Nye lover 

Styret vedtok på styremøte 25.02.20 klubbens lov etter NIFs lovnorm med tillegg fra NGF. 
 

Drøbak 25. februar 2020. 

       

Torkel Lien     Aud Palm    Kjersti Haraldseid 

Styrets leder      Nestleder   Styremedlem  

(sign)       (sign)    (sign) 

 

                

Kjellaug E. Sælen     Jørn Eilif Rasmussen   Jens Gilboe 

Styremedlem      Styremedlem     Daglig leder 

(sign)       (sign)     (sign)  
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      Klubbmestre 2019   

 

Damer Tina Lindvall Selstad 

Herrer Anders Strand Ellingsberg 

Damer 50 Marit Munthe-Kaas 

Damer 60 Anne-Marie Giørtz 

Herrer 50 Kjell Atle Nordaas 

Herrer 60 Mourits Patursson 

Herrer 70 Tom Robert Solbakken 

Junior jenter - 

Junior gutter Philip Linberg Bondestad 

 

Komiteenes beretninger 

 
Juniorkomiteen 
 
Juniorkomiteen har i 2019 bestått av leder Jahn Thore Nerhus og medlem Ståle Bondestad. Sammen med 

administrasjonen og pro Christoffer Arntsen har det vært planlagt og gjennomført 3 golfkaruseller og 3 

golfcamper. Noe blandet erfaring fra disse karusellene som krever innsats fra mange. 

 

Sammen med Oppegård og Grønmo har det vært gjennomført 2 arrangement (ca 15 deltakere); «Stjernejakt» 

er nytt golfkonsept utarbeidet av Golfforbundet. Fokus er mestring og utvikling for våre yngste.  Konseptet har 

vist seg svært vellykket og var populært for de som har deltatt. Følges opp i 2020. 

 

Det er ca 25 unge som følger treningene på vår/høst. Ca. 7-8 deltar på Haug i vintersesongen. Noen faller fra, 

og andre kommer til. Svært hyggelig er det at flere også tar steget til å bli med på turneringer utenfor 

lokalklubben. Mikkel Bergum Johansen og Nora Wiik-Hansen er blant de som har vist størst utvikling.  

 

DGK junior deltar i et samarbeid med flere klubber (3X-klubben) på Østlandet der aktive juniorer får spille 

inntil 3 ganger gratis på banen i løpet av sesongen. Sammen med Golfforbundet arrangeres det også en 

treningssamling i uke 8 på Mar Menor i Spania - kostnadene dekkes ikke av klubbene. Philip Bondestad deltok 

i 2019. Både Philip, Mikkel B. J. og Nora er påmeldt årets samling. 

 

Mikkel Antonsen (f.2001) har deltatt i Srixon Tour (junior) 7 turneringer og Garmin Tour (voksne) med 6 

turneringer. Mikkel er rangert som hhv nr 5 og 4 i Norge. Mikkel forsvarte akkurat nå (25.1.) sin tittel på 

Alenda-banen i Alicante.  Til høsten begynner han på Richmond College i North Carolina, USA. 
 
Philip Bondestad (f.2002) satte banerekord i Drøbak under klubbmesterskapet med 60 slag! Han kom på 2 

plass i seniorklassen. Philip har deltatt i Srixon-tour med 8 turneringer og Garmin-tour med 4 turneringer. 

Philip er rangert som hhv nr 13 og 25 i Norge. Philip vant akkurat en turnering for Wang elever i Cádiz, 

Spania. 

 

Nora Wiik-Hansen (f 2006) har deltatt i Narvesen Tour (laveste nivå for konkurranse utenfor hjemmeklubben) 

6 ganger og er rangert som nr 10 -Jenter under 15 år. 

 

Mikkel Bergum Johansen (f 2006) har deltatt i Narvesen Tour 2 ganger og er rangert som nr 17 Gutter under 

15. 

 
Jahn Thore Nerhus 
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Handicapkomiteen 

 

Året 2019 har vært rolig, kun et par justeringer etter søknad. 

Dette var året hvor vi avsluttet med EGA hcp.  

Vi er nå inne med helt nytt system kalt WHS. Dette systemet vil bli brukt over hele verden, med enkelte 

justeringer som de enkelte land har mulighet til. 

Jeg er helt sikker på at våre hcp vil bli mer riktig enn før, men det kreves selvfølgelig at vi registrerer  

våre scorer, også etter en selskapsrunde. 

Husk at registreringen er som før, inn på Golf Box og dataen tar seg av resten. 

 

Tor Grette Jensen 

  
Senior herrekomiteen 

 
Seniorkomiteen har 2019 bestått av Sigurd Haslerud, Kai Solberg-Hansen og Kolbjørn Nikolai Valnes 

 

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

og eksterne lagmatcher, simulatorgolf og sverigeturer. I forbindelse med nye golfregler ble det før sesongstart 

arrangert et infomøte ledet av Tor Grette Jensen. 

Økonomien i gruppen er god.  Disponering av overskuddet ble bestemt av Årsmøtet 2019.  Det ble satt av kr. 

14 180 til Bilfondet, som nå siden starten 2018 er på kr. 78 198.  Dette betyr at for årene 2020-27 skal det 

avsettes minimum kr. 71 802 for å komme opp til kr. 150 000 innen 2027.  Videre ble det gitt kr. 5 000 til 

barnegolfen. 

 

Aktiviteter 

 

Simulatorgolf på Haug 

Simulatorturneringen i vinter ble som vanlig ledet av Odd Gilboe, med 26 deltagere.  Vinnere etter 7 runder 

ble: 

Netto slag:                   E.  Skaalvik - 42 slag 

Brutto slag:                 E.  Skaalvik -520 slag (gj.snitt 74/runde) 

Beste brutto runde:     O.  Gilboe -72 slag  

 

Mandagsgolfen 

Mandagsgolfen er vår største aktivitet, både sportslig og økonomisk.  Med start 6. mai og avslutning 23. 

september har vi spilt 21 mandager.  Vi har ikke avlyst en eneste mandag, til tross for noe dårlige værforhold i 

starten hvor deltagelsen var relativ liten.  Sommeren og høsten har derimot vært veldig bra med en bane i 

meget god stand.  Gjennomsnitt spillere pr. mandag var 62 inkludert ettermiddagsgolfen. 

I år har 124 spillere vært innom mandagsturneriingene, 74 i klasse A og 50 i klasse B.  I klasse A har 45 

spillere mer enn 7 runder, respektive 34 i klasse B.  Skillet mellom klassene var i år Hcp. 21,5. Gjennomsnitt 

Hcp. for hver enkelt spiller ved starten av sesongen var for klasse A 14,99 og for klasse B 25,68; ved slutten 

av sesongen respektive 14,91 og 26,14.  Sesongstatistikken og tilhørende premieliste for sesongens 7 beste 

runder inkluderer både formiddags- og ettermiddagsspillere.  Det har i år deltatt 16 nye spillere på 

mandagsgolfen, og 8 spillere fra i fjor har ikke spilt i år. 

 

Resultater sammenlagt 7 beste runder: 

Klasse A 

Christer Johannesen  481 slag 

Øystein Løland   482   " 

Sigurd Haslerud  489   " 

Per Kristian Høgmoen  490   " 

Torbjørn Togstad  490   " 
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Klasse B 

Trond Rønbech   252 poeng 

John Skjelvaag   251     " 

Haldor Skatteboe  250     " 

Arve Torp   249     " 

Henning Wiik   241     " 

 

Beste nettoslagrunde    Mouritz Patursson  64 slag 

Beste bruttoslagrunde  Robert Gundersen 66    " 

Beste stablefordrunde  Trond Rønbech  42 poeng 

 

Det har vært arrangert 2 runder Texas Scramble, noe som har vært populært og sosialt.  Ca. 1 gang i måneden 

har vi hatt nærmest pin, lengste drive/nærmest linje. 

 

Bilavtalen har vært videreført slik at de som har legeattest for bruk av golfbil får dette gratis på mandager og 

halv pris på ukedagene samme uke. 

Gobexsystemet ble droppet på slutten av sesongen uten at det ble noe særlig merarbeide med resultatene.  For 

spillerne ble dette enklere og det var tidsbesparende. 

 

Matchplay 

Matchplay-turneringen ble administrert av Patrick McCarthy.  Det ble konkurrert i to klasser sammensatt etter 

handicap.  Totalt deltok 45 spillere. 

Vinner av klasse A:  Terje Hagen 

Vinner av klasse B:  Henning Wiik 

 

Eksterne lagmatcher 

Golfringen kom i gang igjen i år med 2 nye klubber etter at den ble avbrutt i fjor.  Den omfatter nå Grønmo 

GK, Oppegård GK, Skjeberg GK og Drøbak GK. 

Resultater: 

Skjeberg GK 71,5 poeng 

Drøbak GK 67,5      " 

Oppegård GK 46,0      " 

Grønmo GK 31,0      " 

 
Golfringen ble administrert av Per Birkeland og Odd Gilboe på en utmerket måte.  Grunnet værforholdene 

måtte matchen mot Oppegård utsettes til 19. sept. 

Torstein Høymyr har vært kaptein for lagmatchene mot Bærum GK.  Vi vant hjemmematchen 8-2.  Matchen i 

Bærum måtte dessverre avlyses grunnet været. 

Spillende kaptein Jan-Erik Keim tok seg av matchen mot Moss/ Rygge.  Vi tapte 12 mot 15 hjemme og 13 mot 

14 på Evje.  Moss/Rygge vant dermed 29 mot 25 og Ugly Mug ble stående i Moss.   

 

Interne lagmatcher 

Karl Kristian Hauger har vært leder for matchen med damene.  Dette var som vanlig en meget hyggelig dag på 

golfbanen, med supert vær og meget god stemning blant deltagerne.  Til tross for det var antall deltagere en 

skuffelse (10 lag).  Det ble spilt fourball/bestball og vinnerparet ble Tove Berle og Kai Solberg-Hansen.  

Premiering også til de som endte på 2,-3.-7. og 9. plass.  Vi håper på bedre deltagelse neste år. 

Jan-Erik Keim tok seg også i år av matchen mot herrene.  Totalt 24 spillere fordelt på 2 lag.  Det ble spilt 2 

foursome, 2 greensome og 4 singelmatcher. Seier til seniorene 16 mot 8 poeng. 

 

Sverigeturer 

Rolf Gullestad og Henrik Bucher var reiseledere for sverigeturene i år som tidligere.  Dette anses som viktige 

arrangement for seniormiljøet. 
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Vårturen gikk med 16 deltagere til Mjølkerød GK 24. og 25. april, med overnatting på Tanum Strand. Banen 

var i imponerende stand så tidlig i sesongen, og været og stemningen var også meget bra. 

Turen til Stenungssund ble arrangert 11. og 12. september med 15 deltagere. Bra hotell, men banen var 

dessverre veldig våt. Tross det et fint og vellykket arrangement. 

 

Senior klubbmesterskap 

Vinner av 50+:    Kjell Atle Nordaas +5 slag 

Vinner av eldre senior 60+:   Mourits Patursson +14 slag 

Vinner av super senior 70+:   Tom Robert Solbakken +30 slag 

 

Norsk seniorgolf 

Klubbens kontaktperson med Norsk Seniorgolf (NSG) er Roy Barth Gundeid. 

Det har vært en merkbar større deltagelse av seniorene i Drøbak GK på NSGs turneringer i år enn tidligere. I 

lagserie match vant begge lag fra Drøbak sine avdelinger.  Tre herrelag stilte i Lag NM (ett i 2. div. og 2 i 3. 

div.), hvorav 2 av lagene vant sine avdelinger med opprykk til 1. og 2. div. 

Geir Leknes ble nr. 3 i landsfinalen klasse 1. og Espen Olafsen ble vinner av klasse 2. 

 

Dugnad 
Det har også i år vært gjennomført en betydelig dugnadsinnsats med Jan Wold i spissen.  Dette inkluderer mye 

malings arbeide, endel jord- og gressjobbing, vedlikehold av Gobexsystemet, banevert samt resultatservice ved 

turneringer. Klubbens turneringskomite har vært tatt hånd om av Haldor Skatteboe. 

Det er hyggelig at Drøbak GK har gitt uttrykk for stor takk til seniorene for dugnaden og hva dette bidrar med 

for klubben, en helt uunnværlig hjelp og bistand. 

 

 Seniorkomiteen vil rette en spesiell honnør til Per Birkeland, Henrik Bucher, Odd Gilboe, Rolf Gullestad, Roy 

Barth Gundeid, Karl Kristian Hauger, Torstein Høymyr, Tor Grette Jensen, Jan-Erik Keim, Patrick McCarthy, 

Haldor Skatteboe og Jan Wold for deres bidrag til seniorgruppens virksomhet.  Uten denne innsats ville det 

ikke vært mulig å gjennomføre vårt omfattende program.  

Takk til Heidi Beldring og Jens Gilboe i administrasjonen og Jim McGowan og Christoffer Arntsen i 

proshopen for all vennlig bistand gjennom sesongen, samt banemannskapene for en meget bra bane også i år.  

Vi i seniorkomiteen takker også alle seniorene for årets sesong og vi ser frem til å møte mange ivrige golfere 

også neste år 

   
Kolbjørn Valnes 

          

Golf Grønn Glede (GGG)  
Golf Grønn Glede har hatt mange aktiviteter i løpet av 2019. 

GGG er Drøbak Golfklubbs satsingsområde sammen med Norges Golfforbund for å gi et tilbud til de som 

trenger litt ekstra for å komme i aktivitet og som trenger god oppfølging gjennom året for å være inkludert i en 

gruppe hvor det sosiale er like viktig som det å være med på klubbens golfaktiviteter. 
 
I 2019 har DGK/GGG hatt ca 40 faste medlemmer som har deltatt på trening og samspill ut fra sine egne 

forutsetninger for å spille golf. 

De har hatt 61 år som gjennomsnitt og ca 30% har vært kvinner. 

Utenom dem har vi hatt ca 20 personer som har deltatt på trening fra Frogn kommune ressurssenteret for rus 

og psykisk helse og utviklingshemmede og Folloklinikken. 

Aldersfordelingen for dem er usikkert, men trolig yngre! 

I Mai hadde GGG flere enn 100 personer fra Sunnaas på et «lekent» introduksjon til golf både mht. golf og 

golf i Paragolfer. Tilbakemeldingene etter Sunnaas dagen var meget positiv! 

 

GGG har hatt 1 trening og 3 simulatortimer på Haug Golfsenter.  

Om sommeren har vi hatt 3 dager hver uke med trening og samspill!1 time trening og opp til en full runde med 

coach og hjelp underveis! 
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Også i år har deltagere fra DGK deltatt på Forbundets landsomfattende konkurranse: Golf Grønn Glede - Open 

- en konkurranse med deltagere fra hele landet. Forbundet samarbeider med ca 40 klubber med GGG og de har 

ulike målgrupper og ulike tilbud til målgruppen. 

Normalt er det 80-100 deltagere som deltar på konkurransene. 

 

GGG/DGK har også i 2019 utdannet en Trener-1 og fortsetter med dette i 2020. 

Dette betyr at GGG så langt har utdannet fler enn 10 personer til å bli Trener - 1. 

 

Vi i GGG merker hvert år at de som deler er så takknemlige for det de opplever i GGG at de faste deltagerne 

vil videreføre det de opplevde da de kom til klubben: 

God mottagelse 

At alle blir sett 

- og at alle ønsker å delta: 

GGG er en gjeng med «JA-mennesker» og ingen glemmer noen! 

Per Hansen 

 

Damekomiteene 
 

Turneringsgruppen damer 

Damegruppen/turneringsgruppen organiserte seg på nytt etter pause i 2018 og den består nå av 6 medlemmer.  

Caroline Daland/leder, Kirsten Ravne Bugten, Tove Olafsen, Mona Frosterud, Siri Tønsberg, Liv Grethe 

Wangberg 

 

Der er en dame/turneringsgruppe for damer i alle aldre. Vi mener nå at vi har turneringsformer som kan 

omfavner alle. Noe seriøst og noe morsomt. Da det nå er etablert 2 damegrupper kan man spille i den gruppen 

eventuelt begge gruppene som det passer for hver enkelt spiller. Et unikt tilbud vi må arbeide for å ta vare på. 

 

Vi laget turneringsplan hvor det var turneringsspill hver tirsdag samt matchplay og eclectic gjennom sesongen. 

Vi fikk god hjelp av DGK administrasjon for å legge inn i golfbox. 

 

Det viste seg i løpet av sesongen at golfbox hadde noen utfordringer på enkelte typer konkurranseformer som 

ga utslag i usikkerhet og færre påmeldinger via golfbox. Dette vil bli tatt til etterretning for sesong 2020 

 

Vi har igjen etablert sosiale kvelder fast en gang pr måned på klubbhuset hvor det også er premieutdeling. Og 

en avslutningsmiddag på høsten. 

 

Damegarderoben fikk et oppussingsløft på dugnad før åpning av sesongen i 2019. Målet er at det skal være 

stedet hvor all viktig informasjon vil bli gitt og gi DGK damer et sted å treffes. Vi fikk mye skryt av golf 

damer fra andre golfklubber når vi hadde turneringer og avsluttet på sofaen i garderoben. 

 

Damegruppen laget en «Velkomstpakke» som ble delt ut til NXL`s kvinnelige deltagere. Dette var vellykket 

men må arbeides mer med slik at vi kan fange opp nye medlemmer. 

  

Vi arrangerte Womans 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. Dette er satt på plan for 2020 også. 

 

Det ble golf tur til Forsbacka i Sverige med 24 deltagere hvor vi hadde hotellet for oss selv. Det ble mye vær 

og masse spennende golf og en flott sosial sammenkomst. Denne turen vil bli gjentatt i september 2020 

  

Jeg ønsker å takke alle damer som har vært med på å komme med innspill og holde i gang aktiviteten i 2019 

slik at vi nå har klart å samle oss med nye krefter og et positivt 2020 
Caroline Daland 
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Mandagsdamene – 50+ 

Sesongen startet med en felles tur til Strømstad. 

Vi har hatt 20 golfrunder og en match med herrene. Det har vært med 52 damer i løpet av sesongen. I snitt har 

vi vært 24 spillere pr mandag, men med topp i juli på 30 spillere. Vi har hatt konkurranser som Texas 

scramble, singel/stableford, fourball bestball og 3 køller og en putter. I tillegg har vi hatt nærmest pinnen og 

lengste drive. 

Karin Høymyr, Inger Valnes og Elisabeth Keim har hatt ansvar for å organisere damene med god hjelp av 

mange frivillige.  

Vi har hatt to kveldsmøter – ett på våren før oppstart og ett på høsten ved sesongavslutning. Ellers har vi vært 

sosiale etter hver mandagsrunde med kaffe og premieutdelinger. 

Inger Elisabeth Keim 
 

Herrekomiteen 

Kommer mandag 

 

Andreas Kaurin Nordby 

 

 

Turneringskomiteen 

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

hjelp fra May Steen, Kjetil Moberget - Markus Harboe og Sigurd Haslerud 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 er med på å skape samhold og gjør at folk 

kan bli kjent med hverandre å bidra til å beholde det fine miljøet vi har i klubben. 

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

enda flere tilbud til medlemmene, noe som kanskje mange ønsker. (komiteen for 2020 vil bestå av 5 

faste medlemmer, så det er nå bare å komme med forslag til nye aktiviteter). 

Turneringskomiteen har arrangert 15 klubbturneringer i løpet av sesongen, vi prøvde oss i år med en 

ny St.Hans turnering men det var liten interesse for denne i år. 

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

blant medlemmene. 

Av de tradisjonelle turneringene er det Månedsmesteren som er den mest populære med 45- 50 

deltagere hver gang, men det er en nedgang fra 2019. Når det gjelder Drøbak Start Tour (tidligere 

golfskolens månedsmester) var det og ingen deltagelse i år.  

Åpningsturneringen, Flaggturneringen (42 stk.) og Pinse Eclectic (64 stk.). er tydeligvis de mest 

populære turneringene med meget god deltagelse 

Klubbmesterskapet i Putting med 52 deltagere. 

Vennskap- og ekteskapsturneringen var årets siste med 38 deltagere (19 par) og den ble avsluttet med 

servering av mat og drikke. 

Drøbak Matchplay hadde i år 46 deltager og årets vinner ble Arne Heiestad. 

Det ble også i år avholdt en sommer fest med en Texas Scramble turnering 

Vi ønsker alle dere som har deltatt i år velkommen tilbake neste år og ta gjerne med dere noe nye 

spillere til våre turneringer. 

 
Haldor Skatteboe 
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Banekomiteen 

Banekomiteen har i sesongen 2019 bestått av Bjørn Malmbekk og Kjell Nordaas. I forbindelse med 

etableringen av masterplan er komiteen utvidet med Caroline Daland, Charlotte Andresen og Lars Eriksen.  

  

Banen vår har gjennom sesongen fremstått med meget bra kvalitet, selv om værgudene tidvis ikke alltid spilte 

på lag.  

Stor takk til Lars og greenkeeperne for innsatsen! 

  

Sesongen 2019 var planlagt uten større endringsprosjekter. Nye klippelinjer for fairwayer og områder rundt 

greenene er testet ut gjennom sesongen. Det er også etablert noen områder med høy rough.  Disse tiltakene er 

primært gjennomført for å skape visuelle kontraster, men gir også spillemessige forbedringer.  

 

Kjell Nordaas 

 

 

Trivselskomiteen 

TK arrangerte for første gang Juletrefest 26/1 med golf-aktiviteter, Julenisse, Lollo, hest og slede samt 

julesanger og masse barn.  

Vi var også veldig heldige med været og hadde passe med snø som gjorde ute-festen perfekt. 

 

Sommerfest ble det 17/8 med god mat i klubbhuset og TreVerk som spilte i telt ute, og en 9 hulls turnering i 

forkant i et forferdelig vær. Det forhindret ikke stor deltagelse, men for 2020 har vi bestilt sol og sommer i 

august! 

Vi vil også gjerne ha innspill fra medlemmer i NSG mht. passende dato for sommerfesten 2020, for i 2018 og 

19 ble festen samme helg som NSGs Lagmesterskap. Dette vil vi helst unngå i år slik at flere kan delta på 

festen. 

                           
Katrine Parker  

 

Valgkomiteen 

 

Valgkomiteen har bestått av Marianne Mazarino Håkonsen/Leder, medlem Øivind Haug, Katrine Parker og 

Rolv Pilskog. 

Målsettingen for valgkomiteen har vært å få et godt valg av nytt styre til årsmøte 2019.  

  

Forarbeidet startet i januar/februar hvor vi begynte å kartlegge følgende: 

-  Status fra styreleder. 

-  Avklare viktige fokusområder styret har arbeidet med og har videre planer for.  

-  Kartlegging av aktuelle kandidater i forhold til behov og kompetanse 

- Oppfordret interesserte kandidater til å melde seg til styreverv via Fairway  

Den videre prosessen innebar: 

-  Aktuelle kandidater som meldte seg ble kontaktet, dialog om hva styrearbeid innebærer ble presentert. 

-  Diskusjon og forslag til styresammensetning basert på interesse, engasjement og erfaring.  

  

Nestleder Aud Palm, medlem Kjersti Haraldseid, varamedlem Roy Barth Gundeid og varamedlem Charlotte 

Andresen ønsket ikke gjenvalg. 

  

- Innstilling til nytt styre fra valgkomiteen var enstemmig.  

  

Det er i arbeidet tatt høyde for klubbens pågående arbeid, utfordringer og muligheter. Hovedpunktene er 

oppsummert med at styrearbeidet består av strategiske muligheter for klubben, fokus på videre utvikling av 

banen og mer offensiv rekruttering. 

Valgkomiteen har arbeidet med å finne kandidater som representerer ulike brukergrupper og vi har funnet 

kandidater som både kan bidra til arbeidet i de ulike gruppene; junior, senior dame og herre, et godt 
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samarbeidsklima for alle ansatte og frivillige, samt bidra til økt fokus på den videre strategien for Drøbak Golf 

Klubb. 

  

Videre har vi lyktes i å få kontinuitet i hele kontrollkomiteen som fortsetter som i fjor. 
  

Marianne Mazarino Håkonsen 

 

Medie- og pressekontakt 

Golfåret 2019 har vært et år uten store turneringer ut over de normale klubbarrangementene i DGK. Det 

har således vært viktig å finne andre «knagger» å henge «pressehatten» på – som for eksempel opplegg ala 

«Slå din egen alder» i Seniorgruppen, samt oppfølging av ift. styrets mål om minimum 200 nye medlemmer 

per år. Samtidig har vi fått en del ekstra pressedekning via tidligere DGK-medlem Viktor Hovlands 

eventyrlige amatøravslutning og PGA-start, samt Sandra Nordaas sitt NM-sølv og resultatene som amatør i 

USA.  

 

DGKs Anders Ellingsberg fikk også noe omtale ifm. med Team Norway. mens Mikkel Antonsen ble omtalt 

ifm med resultatene i Spania. Også andre DGK-juniorer, som for eksempel Philip Bondestad, er omtalt. Det er 
dessuten produsert forhåndspressemeldinger ifm klubbens Golfcamper og Golfkarusellene, samt Golf Grønn 

Gledes arrangementer som for eksempel Åpen Dag, Paragolf og Marksten Invitational. Det er produsert 

pressemeldinger med resultater fra klubbmesterskapene og DGK Masters, samt puttemesterskapet. I tillegg er 

det produsert pressemeldinger ifm. med DGKs årsmøte, sesongstart og sesongavslutning og foreløpige 

resultater fra 2019-sesongen.  

 

Totalt er det produsert 25 pressemeldinger og 2 litt større artikler, som alle har fått god 

publiseringsdekning i Akershus Amtstidende, som fortsatt er den viktigste avisen i vårt nærområde. Vi har hatt 

et meget godt samarbeid med Amtas freelance sportsjournalist Per Wollbraaten, samt med redaksjonene i 

Norsk Golf og Golfer’n. 

 

DGKs pressekontakt J. Ketil Steine er fortsatt opptatt av komiteene holder kontakt og gir innspill om 

arrangementer eller «opplegg» som kan avstedkomme presseomtale – arrangementer i god tid før 

gjennomføring, eller saker som kan resultat-rapporteres. Pressekontakten har for eksempel merket seg at det i 

begynnelsen av 2020 er det i ferd med å danne seg en debatt om frafall blant barn og unge innen eksempel 

skiidretten, og at dette ikke bare skyldes mildere vintere uten snø, men også bla kostnadsnivået. Dette kan 

være en viktig problemstilling å sette søkelyset på – både i 2020, og senere. Hittil har DGK en fordel i så 

henseende, som muligens kan utnyttes. 

 
Jan Ketil Steine 
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5  Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport 

 

Resultatregnskap 

 

Resultatregnskap for 2019 Drøbak golfklubb 

 

  Note 2019  2018 

Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv. 8 8 083 064  7 638 407 

Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 9 4 725 995  4 866 725 

Sum driftsinntekter  12 809 059  12 505 133 

     
Lønnskostnad 1 (4 739 295)  (4 551 811) 

Avskrivning varige driftsmidler 2 (313 433)  (438 800)                                                           

8 Annen driftskostnad 6 (7 557 700)  (6 913 904) 

Sum driftskostnader  (12 610 428)  (11 904 514) 

     

Driftsresultat  198 631  600 618 

     
Annen renteinntekt  13 624  11 750 

Sum finansinntekter  13 624  11 750 

     

Annen rentekostnad  (114)  0 

Annen finanskostnad  (21)   

Sum finanskostnader                       (135)                              0 

     

Netto finans  13 489  11 750 

     

     

Årsresultat  212 121  612 369 

     
Overføringer     

Annen egenkapital 5 212 121  612 369 

Sum  212 121  612 369 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Balanse 

Balanse pr. 31. desember 2019 Drøbak golfklubb 

 

EIENDELER  Note 2019  2018 

Anleggsmidler      

Golfbane, Proshop/garderober 2,3 2 239 100  2 453 200 

Maskiner, utstyr 2,3 323 900  68 300 

Sum varige driftsmidler  2 563 000  2 521 500 

Finansielle anleggsmidler     

Aksjer i Drøbak Golfhus AS  316 000  316 000 

Fodring Drøbak Golfhus AS  0  105 857 

Sum finansielle anleggsmidler  316 000  421 991 

Sum anleggsmidler  2 879 000  2 943 491 

Fordringer     

Kundefordringer  76 171  27 875 

Andre fordringer  681 559  419 500 

Sum fordringer  757 730  447 375 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 3 934 327  3 839 965 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  3 934 327  3 839 965 

Sum omløpsmidler  4 692 056  4 287 340 

Sum eiendeler  7 571 056  7 230 831 

 

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 4 131 092  3 918 972 

Sum opptjent egenkapital  4 131 092  3 918 972 

Sum egenkapital  5 6 247 205  6 035 084 

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  347 514  259 123 

Skyldig offentlige avgifter  246 333  269 559 

Annen kortsiktig gjeld  643 005  580 066 

Sum kortsiktig gjeld  1 236 852  1 108 747 

     
Sum gjeld  1 323 852  1 195 747 

     
Sum egenkapital og gjeld                7 571 056                7 230 831 
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Noter til regnskapet 2019 

 

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: 2019 2018 

Lønninger 3 922 113               3 799 505 

Arbeidsgiveravgift 580 774 556 369 

Tjenestepensjon 157 164 102 081 

Andre ytelser 79 244 93 856 

Sum lønnskostnader 4 739 295 4 551 811 

   

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 11(8) 11(8) 

   

Lønn til daglig leder 2019 2018 

Daglig leder                    716 333                  692 872 

Fri tlf. 4 392 4 392 

Andre naturalytelser 10 237 4 062 

Total lønn daglig leder 730 962 701 326 

 

Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende personer 

eller ansatte. 

 

Revisor 

  

Kostnadsført revisjonshonorar  

Det er kun vanlige revisjonshonorarer. 

 59 040,- 
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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                           -16 229 067 -1 096 191 -2 512 065 -19 837 323 

     

Bokført verdi 1.1.2019     2 249 800 203 400 68 300 2 521 500 

     

Årets tilgang   354 933  

     

Årets avgang   0  

Årets gevinst ved avgang   0  

Årets avskrivninger -190 100          -24 000 -99 333 -313 433 

     

Bokført verdi 31.12.2019 2 059 700 179 400 323  900      2 563 000 

     

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. 

 

                                              2019                2018___ 

Totalt kostnadsført leie                                                       843 946                       461 541 

 

Det er i 2019 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. 122 195,- 
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Note 5 – Egenkapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 6 - Andre driftskostnader   

      2019 2018 

Kontor- og administrasjonskostnader            1 722 170           1 388 470  

IT-kostnader                328 272              214 885 

Banekostnader             3 132 692           2 977 757 

Reisekostnader                   17 980               33 654 

Turneringskostnader/trening             1 121 133           1 136 948  

Andre kostnader              1 235 448           1 162 185 

Sum andre driftskostnader             7 557 700           6 913 904  

     

     

Note 7 - Antall medlemmer   

     

Klubben hadde 1478 medlemmer ved årets slutt.  

     

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

     

Regnskapsposten består av: 2019 2018 

Medlemskontingenter                7 282 288           6 829 203  

Sponsorinntekter                     83 054              150 781  

Andre inntekter                   717 722              658 423  

Sum                   8 083 064           7 638 407 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 2019 2018 

   

Selskapskapital 2 116 113 2 116 113 

Annen egenkapital 01.01 3 918 971 3 306 603 

   

Årets overskudd/-underskudd 212 121 612 369 

Sum egenkapital 31.12 

 

6 247 205 6 035 085 
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Note 9 - Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 

     

Regnskapsposten består av: 2019 2018 

Greenfee                 2 110 264           2 339 119 

Leieinntekt                    369 880              387 616 

Sponsorinntekt arrangementer                  326 426              299 794 

Turneringer                    112 650              235 420 

MVA kompensasjon                   622 831              555 046 

Tilskudd fra Norges Golfforbund                    20 000                38 756 

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund                    67 715                77 941 

Tilskudd fra Frogn Idrettsråd                              -                25 000 

Tilskudd fra Frogn Kommune GGG                  100 000              100 000 

Tilskudd fra Norsk Tipping                  142 227                97 841 

Andre inntekter                   505 662              693 192 

Andre tilskudd                     14 590                17 000 

Gevinst avgang anleggsmidler                   333 750                         - 

                    4 725 995           4 866 725 

 

 

 

 

 

 
Foto: Peter Futo 
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Revisor 
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Kontrollkomiteen 
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6  Innkomne forslag 

6.1 Forslag fra Jarle Wærstad Nilsen – Fjerning av gebyr og begrensninger i exit-ordningen.  

6.2 Forslag Trygve Thowsen – Redusert pris på leie av elektrisk tralle ved sykdom 

6.3 Forslag Arna Skauge – Gjenopprette ordningen med «Hverdagsmedlemskap 

6.4 Forslag fra Styret – Endring Bestemmelsene punkt 4 - bedriftsmedlemskap 

 

6.1 Forslag fra Jarle Wærstad Nilsen - Fjerning av gebyr og begrensninger i exit-ordningen  

Jeg ønsker at klubben vurderer å fjerne utmeldingsgebyret på 1000 NOK. I tillegg bør  

det ikke være noen form for begrensning på hvem som «får lov» til å melde seg ut. 

Jeg kjenner ikke til noen andre medlemskap (utenom golfmedlemskap) som tar betalt for å gå 

ut av en klubb eller forbeholder seg retten til å avslå en utmeldelse. Jeg antar at flere andre 

golfklubber har tilsvarende gebyrer, men tviler på at det er lovlig. Jeg kjenner historien der 

man ble fastlåst i medlemskap og dette er selvsagt en forbedring, men fortsatt ikke godt nok. 

Om dette er vanlig kutyme blant golfklubber bør DGK gå foran og fjerne dette gebyret. Denne 

type utmeldingsgebyr fremstår som urimelig, upassende og usmakelig. Jeg håper DGK retter 

opp i dette. En fremoverlent klubb som DGK bør ha inntekter basert på produkter og tjenester 

medlemmer og andre ønsker seg, ikke gisseltaking. Om man er redd for tap av inntekter fordi 

mange melder seg ut, er løsningen bedre og mer innovative tjenester.  

Styrets forslag: 

 Dagens exit-ordning ble i sin tid opprettet etter forslag fra medlemmene. I motsetning til 

sammenlignbare klubber, hvor flere praktiserer at medlem må betale årskontingent i to år etter varslet 

exit, mener styret at Drøbak Golfklubbs ordning bør beholdes. Styret anbefaler Årsmøtet å avvise 

forslaget.  

 

 

6.2  Forslag fra Trygve Thowsen - Redusert pris på leie av elektrisk tralle ved sykdom 

 

Nå har vi et meget godt tilbud for bruk av golfbil for oss som er blitt dårlige til bens pga alder eller 

sykdom/operasjoner. 

 

Jeg foreslår et tilsvarende tilbud for bruk av elektrisk golftralle for de som litt sprekere eller som er på 

vei tilbake fra sykdom / operasjoner. 

 

Styrets forslag: 

Utleie av golftraller administreres av Proshop og ligger derfor utenfor klubbens virksomhetsområde. 

Årsmøtet kan derfor ikke behandle forslaget. 
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6.3 Forslag fra Arna Skauge - Gjenopprett ordningen med «hverdagsmedlemskap» 

selv om det ikke er lenge siden det ble fjernet. 

Begrunnelse: 

Som pensjonist begynner årsavgiften i DGK å bli så høy at det kan være aktuelt å vurdere 

andre klubber. I tillegg er det som pensjonist ofte slik at det er i helgene man får besøk av 

barn og barnebarn. Derved blir det lite anledning til golfspill i helgene. 

Et hverdagsmedlemsskap til redusert pris ville derfor være et godt tilbud for mange av 

klubbens pensjonister (men også andre) i klubben. 

 

Styrets forslag:  

 Driften av Drøbak Golfklubb finansieres i hovedsak av årskontingenten som betales av 

medlemmene i ulike kategorier, hvor disse er ment å dekke medlemmenes ulike behov og 

ønsker ift aktivitet. Å gjeninnføre hverdagsmedlem vil innebære et inntektsbortfall som vil 

måtte inndekkes ved at de øvrige medlemmene betaler en høyere kontingent, evt at ambisjonen 

om banestandard senkes. Styret anbefaler at Årsmøtet avviser forslaget og i stedet stemmer 

for Styrets forslag til budsjett. 
 

 

 

6.4 Forslag fra Styret - Endring bestemmelse punkt 4 – Bedriftsmedlemskap 

Det er de senere år ikke vært noen etterspørsel etter rene bedriftsmedlemskap. Denne 

kategorien henger igjen fra tiden hvor låneobligasjonene hadde mye større verdi enn i dag. 

Styret ønsker derfor å endre punkt 4. 

 

Styrets forslag:  

Ny første del av bestemmelsen «Bedriftsmedlemskap i Drøbak Golfklubb» endres til: 

 

«Bedriftsmedlemsskap (Sponsormedlemskap) kan kun erverves via en tidsbegrenset 

sponsoravtale. Sponsormedlemskapet står på personlig navn og er å betrakte som et ordinært 

medlemskap i DGK».  

Resten av bestemmelsen som omhandler bedriftsspilleretter opprettholdes. 
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7   Styrets forslag til kontingenter. 

 

 

        

   Kontingent 

2019 

 Kontingent 

2020 
Kommentar 

Junior:    

Barn 0-16 år                                        650    700 1) 

Junior/Senior 17 - 20 år                           3 300 3 400 1) 

    

Medlem f.o.m 21 år    

Senior hovedmedlem I                         7250 7 500 1) 

Senior hovedmedlem II                                 6 525 6 750 1)   

Senior hovedmedlem III 7 750 8 100 1) 

 

Hovedmedlem 21-28 år I 4 350 4 500 1) 

Hovedmedlem 21–28 år III 4 850 5 100 1) 

 

Student 21-28 år I 3 850 4 000 1) Kun m/gyldig studentbevis 

Student 21-28 år III 4 350 4 600 1) Kun m/gyldig studentbevis 

    

Passiv student I 2 000 2 250 2) 2 runder inkludert 

Passiv I 2 750 2 850 2) 2 runder inkluder 

    

Greenfeemedlemskap    

Medlem uten spillerett 1700 1 800 2)1 runde inkludert 

    

 

I –   Eier av låneobligasjon 

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

III – Leier låneobligasjon 

 

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

v/booking 
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. De som 

har aktivert betaling via vipps og e-faktura i sin bank vil få fakturaen dit. 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 9 fakturaer med siste betaling 28. november. Det 

tilkommer et fakturagebyr på kr. 20,- per utsending.  
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8  Styrets forslag til budsjett 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Budsjett 

               

Resultat 

               

Budsjett 

Beskrivelse            2 019 2019         2020 

Inntekter    

Medlemskontingenter 6 945 100 7 282 289 7 500 000 

Eierskiftegebyr 86 000 133 000 50 000 

Gjestespill / greenfee 2 000 000 2 243 712 2 280 000 

Offentlige tilskudd 400 000 344 531 370 000 

Startkontingenter              425 000 433 230              480 000 

Egenandeler trening og konkurranser 310 000 105 450 150 000 

Totale leieinntekter 455 000 369 880 425 000 

Totale bedriftsinntekter              700 000 522 130              700 000 

Gevinst avgang anleggsmidler                120 000 333 750 100 000 

Andre inntekter                20 000 418 256              100 000 

MVA kompensasjon 560 000 622 831 650 000 

    

    

Sum inntekter 12 021 100 12 809 059 12 805 000  

     

Kostnader    

Personalkostnader    

Lønn inkl. AGA og sos. kostnader 4 882 271 4 739 295 5 191 073 

    

    

 Kontor, felleskostnader    

Og eksterne tjenester 1 281 000 1 461 581 1 021 000 

     

Komité og medlemskostnader 1 670 000 1 874 528 1 737 000 

     

Bane og anleggskostnader    

Leiekostnader 1 230 000 1 379 973 1 400 000 

Innsatsmidler bane              955 000 1 250 931           1 103 000 

Maskinkostnader 870 000 1 001 289 1 450 000 

Forsikringer 120 000 125 990 120 000 

Avskrivninger 393 566 313 433 300 000 

Øvrige kostnader 595 000 463 408 450 000 

Sum bane og anleggskostnader 4 163 566 4 535 024 4 823 000 

    

Sum kostnader 11 996 837 12 610 428 12 772 073 

Driftsresultat 24 263 198 631 32 927 

     

Finansnetto 8000 13 489 8 000 

     

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0 0 

     

Resultat 32 263 212 120 40 927 
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9  Bestemme klubbens organisasjon 

 

Klubbens organisasjon er at den har et styre. 

 

 

10  Valg 

 

Valgkomiteens forslag til styre    Periode 

Leder:  Torkel Lien    IPV   (2020)  

Nestleder: Kjellaug Erikka Sælen   Velges for 2 år  (2020-2021) 

Styremedlem: Jørn Eilif Rasmussen  IPV   (2020) 

Styremedlem: Anne-Helen Stenberg  Velges for 2 år  (2020-2021)   

Styremedlem: Tom Ole Parker  Velges for 2 år  (2020-2021)    

Varamedlem: Leif Håkonsen    Velges for 1 år  (2020)   

Varamedlem: Odd Arne Johansen  Velges for 1 år  (2020)   

 

Valgkomiteens forslag til Kontrollkomité 

Leder:   Arne Heiestad   Velges for 1 år  (2020)     

Medlem:  Nils Bergei   Velges for 1 år  (2020)   

Varamedlem:  Kjell A. Hansen  Velges for 1 år  (2020)   

Varamedlem:  Lise J. Witzøe   Velges for 1 år  (2020)     

 

Styrets forslag til Valgkomité 

Leder:   Aud Palm    Velges for 1 år  (2020)     

Medlem: Roy Barth Gundeid   Velges for 1 år  (2020)    

Medlem: Philip McGowan   Velges for 1 år  (2020)    

Medlem: Philip Lindvall   Velges for 1 år  (2020)  

IPV – Ikke på valg 

 

11 Valg av revisor 

 

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

 


