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Fullstendig saksliste til årsmøtet 2021 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle Klubbens årsberetning. 

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

10. Behandle forslag og saker.  

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

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta Klubbens budsjett. 

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

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

2) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  

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

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

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

5) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan. 

 

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

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

varamedlem, 2. varamedlem osv. 

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

 

1.  Godkjenne de stemmeberettigede  

2. Valg av dirigent  

3. Valg av to protokollførere 

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne innkallingen 

6. Godkjenne sakslisten 

7. Godkjenne forretningsorden 

 

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 

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

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

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

                 3 minutter andre gang 

                            2 minutter tredje gang 

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

strek. 

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

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

forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt.  

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

votering. 

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

7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. 
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8 Årsberetning for 2020 

 

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

attraktiv bane.  

 

Bane og anlegg 

Nedstengningen av samfunnet 12. mars, en uke etter klubbens årsmøte, skapte en uforutsigbar situasjon hvor 

styret og administrasjon måtte planlegge og forberede klubb og bane på flere scenarier – ingen sesong, utsatt 

åpning eller vanlig drift. 

Banen åpnet for spill 5. april, kun få dager etter at myndighetene og forbundet ga golfbanene tillatelse til å 

åpne med restriksjoner. 

Det viste seg raskt at golfsporten ble den eneste av de store idrettene/hobbyene som fikk drive tilnærmet 

normalt; dette, sammen med stengte grenser mot Sverige, førte til en plutselig og massiv fornyet golfinteresse.  

For Drøbak Golfklubb, som i alle år har vært blant landets topp 3 besøkte klubber, resulterte det i konstant 

fullbookede VTG-kurs og at banens spilletider mer eller mindre var konstant fullbooket fra åpningsdagen til 

langt ut i juni. Dette skapte, naturlig nok, en utfordrende arbeidssituasjon for banemannskapet. Til tross for 

historisk høyt press på banen, leverte banesjef Lars Eriksen og mannskapet forbedrede greener og øvrig klipp 

og vedlikehold på en måte som gjorde at klubben fikk mye skryt fra medlemmer og gjester. 

 

Beplantning og sikringstiltak 

De fleste av de kontroversielle, relativt nyplantede, enkeltstående grantrærne ble fjernet. Det ble også ryddet i 

vegetasjonen rundt green 1 og overgangen mellom denne og starten på hull 18 – hvor vannhinderet ble fjernet. 

I tillegg ble det før sesongåpning fjernet gamle og «farlige» trær ved inngangen til green 13 og andre, mindre 

prosjekter på spillefeltet. Fundamentet til en av mastene som holder nettet ved utslag 13 måtte erstattes og 

reetableres i løpet av sesongen. 

Ved utslag hull 2 ble det etablert provisorisk sikkerhetsnett i påvente av bygging langs skogkanten. Dette vil 

bli erstattet av en permanent løsning i 2021.  

 

Prosjekter som hever kvaliteten 

Den gamle løsningen med telt i hagen ble i sesongens første del erstattet av en permanent pergola. Pergolaen 

ble raskt et populært samlingssted som også har bidratt til å heve kvaliteten på anlegget. 

Utslagsområdet på driving-rangen ble oppgradert med nytt og jevnt betongdekke helt på tampen av sesongen. 

Rangen er klar til bruk fra første spilledag 2021; prosjektet vil bli estetisk fullført – blant annet med tak – 

samtidig som den planlagte løsningen for buggyparkering etableres. 

 

Økonomi 

Banen var åpen fra 5.april til og med 1. november, det vil si nærmere 7 måneder. 

Det ble spilt i overkant av 43.300 bookede runder. 

6700 spilte gjesterunder (greenfee) ga en inntekt på kr 3.237.281,- 

Bedriftsinntektene endte på kr 540.400,-, en økning på kr 17.400,- sammenlignet med 2019. 

Medlemstall per 1.11.20 var 1750, en netto økning på 166. 

Det ble innvilget 50 exit-søknader for 2020. 

 

Årets resultat ble et overskudd på kr 1.011.441,- 

 

Tjenester 

Proshop 

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

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

31.12.2026 

 

 

 

 

 



 6 

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 det samme antallet som året før. Avtalenes samlede 

verdi var i 2020 på 495.400,- 

 

Klubbvirksomhet 

Sportslige resultater 

Klubbens juniorer, Philip L. Bondestad, Mikkel Johansen, Mikkel Antonsen og Nora Wiik-Hansen oppnådde 

gode resultater (les mer under juniorkomiteen). 

 

Juniorkomiteen 

Komiteen ledes av Jahn Thore Nerhus. 

 

Golf Grønn Glede 

Komiteen ledes av Øivind Adde. 

 

Damekomiteen 

Komiteen ledes av Caroline B. Daland.  

 

Herrekomiteen 

Komiteen ledes av Magnus Harboe.  

 

Senior herrekomiteen 

Komiteen ledes av Kolbjørn Valnes.  

 

Turneringskomiteen 

Komiteen ledes av Haldor Skatteboe. 

 

Trivselskomiteen 

Komiteen ledes av Katrine Parker. 

 

Banekomiteen 

Komiteen ledes av Odd Arne Johansen.  

 

Handicapkomiteen 

Komitéen ledes av Tor Grette Jensen. 

 

Valgkomiteen 

Komitéen ledes av Aud Palm 

 

Medie- Pressekontakt 

J. Ketil Steine. 

 

Æresmedlem Drøbak Golfklubb 

Viktor Hovland ble utnevnt til æresmedlem i Drøbak Golfklubb.  

Æresmedlemskap i Drøbak Golfklubb tildeles når spillere med bakgrunn fra klubben spiller minst en turnering 

på LPGA eller PGA Tour.   

Drøbak Golfklubbs Hedersnål. 

Tina Lindvall Selstad og Nils Espen Olafsen ble tildelt klubbens Hedersnål for særskilt innsats for klubben 

gjennom mange år. 

 

Styret takker komiteledere og øvrige frivillige som har bidratt til et stort aktivitetsnivå også i 2020. 
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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 fire 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 assistent pro 

Christoffer Arntsen, fører til at vi følger opp – og inkluderer – 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 2020 var det 118 voksne og 41 barn/ungdom på VTG-kurs. 

Vi arrangerte 3 golfcamper for barn og ungdom med til sammen 54 deltagere i 2020. 

 

Turneringer  

Følgende turneringer i tillegg til klubbturneringene ble gjennomført; Narvesen Tour, NSG Uttaksturnering, 

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 2020 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 8 personer med til sammen 6 årsverk ute på bane og anlegg. 

 

Styret 

Styret har i 2020 hatt 9 styremøter og et weekendseminar. 

 

 

 

Drøbak 18. februar 2021. 

       

 

 

Torkel Lien     Kjellaug E. Sælen   Anne-Helen Stenberg 

Styrets leder      Nestleder   Styremedlem  

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

 

                

Tom Ole Parker     Jørn Eilif Rasmussen   Jens Gilboe 

Styremedlem      Styremedlem     Daglig leder 

(sign.)    (sign.)    (sign.) 
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      Klubbmestre 2020  

 

Damer Tina Lindvall Selstad 

Herrer Lasse Gerhardsen 

Damer 50 Kjellaug Sælen 

Damer 60 Kirsten Ravne Bugten 

Super senior dame 70 Arna Skauge 

Herrer 50 Robert Gudmundsen 

Herrer 60 Nils Erik Bergei 

Super senior herre 70 Espen N. Olafsen 

Junior jenter - 

Junior gutter Mikkel Antonsen 

 

 

 

Komiteenes beretninger 

 

Juniorkomiteen 

Gruppa har bestått av foreldrene til de aktive spillerne; Odd Arne Johansen, Helge Antonsen, Henrik Wiik-

Hansen, Ståle Bondestad og Jahn Thore Nerhus. Det har vært avholdt 3 møter. 

 

Golfsesongen 2020 har vært veldig spesiell med mange faktorer som har påvirket avviklingen av både 

turneringer, treninger og spill på banen. Ros til golfklubben og golfforbundet som fant løsninger for å kunne 

holde åpent. Våre juniorer har vært regelmessig positivt eksponert både på klubbens hjemmesider og i lokal 

presse. 

 

De aktive juniorspillerne har virkelig gjort en flott innsats utenfor klubben.  

Mikkel Antonsen Gutter<19 år Rangert som nr 1 Srixon Tour (landsomfattende) 

Philip Bondestad Gutter<19 år Rangert som nr 2 Srixon Tour  

Mikkel Bergum Johansen har deltatt i 11 Narvesen-turneringer i klassen Gutter <15 år og er rangert som nr 1 i 

vår region av de som skal spille i klassen 2021 . 

Nora Wiik-Hansen har deltatt i 9 Narvesen-turneringer i klassen Jenter<15 år og er rangert som nr 1 i vår 

region.  

 

Mikkel og Nora deltok også på sesongavslutningen i Fredrikstad (3X-klubben), som er en uttaksturnering. 

 

Mellom 10 og 25 unge har deltatt på organiserte juniortreninger i løpet av sesongen. Det er gjennomført 3 

golfcamper med til sammen 54 deltagere. 55 barn fra Idrettens grunnskole i Frogn (IGF) var med på en kveld i 

høst med golflek. Vi håper flere av de kommer tilbake. En narvesen-tour på egen bane. To stjernekamp-

turneringer i samarbeid med Oppegård. 

 

Ifølge oversikt fra administrasjonen er forbruket for 2020 innenfor det planlagte budsjett.  Flere turneringer på 

vårparten ble avlyst på grunn av smittevernbestemmelser (Covid-19).  Budsjettet balanserte med økt deltakelse 

på høsten. 

 

Mikkel Antonsen er ikke lenger junior og vil reise til USA i januar for spille/utdanne seg ved Virginia 

Commonwealth University i Richmond. Han ønskes lykke til videre.  

Sesongen 2021 ser også ut til å bli påvirket av smittesituasjonen.  

 
Jahn Thore Nerhus 
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Handicapkomiteen 

Etter ett år med WHS hcp system så må det sies at systemet har hatt stor suksess. 

Ikke mottatt noen form for klager, heller ikke mottatt søknader om hcp justeringer. 

For de som har registrert sine runder gjennom sesongen har helt sikkert fått et riktig hcp. 

Men husk at vi skal også registrere våre selskapsrunder spilt etter golfreglene. 

Det blir ikke riktig hvis bare turneringer blir registrert, systemet baserer seg på de siste 20 rundene og da bør 

Selskapsrundene være inkludert hvis systemet skal virke etter sin hensikt. 

 

Tor Grette Jensen 

  
Senior herrekomiteen 
Seniorkomiteen har 2019/20 bestått av Kai Solberg-Hansen, Jan Gudmund Børresen og med Kolbjørn Nikolai 

Valnes som leder. 
Seniorgruppen har hatt en sesong med høy aktivitet, som har omfattet mandagsturneringer, matchplay, 

eksterne og interne lagmatcher og simulatorgolf.  
Årsmøtet i seniorgruppen ble satt i DGKs klubbhus 24/9 2020.  Antall deltagere ble begrenset pga. Covid-19, 

og det møtte 31 seniorer. 
Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.  Det ble avsatt kr. 15 000 til bilfondet og kr. 5 000 til 

barnegolf.  Terminlisten for 2021 ble godkjent med forbehold om tilpasninger pga, Covid-19.   

Følgende innsendte forslag ble behandlet: 

To forslag fra Jan Wold ble vedtatt: økning av turneringskontingenten til kr. 80 for 2021, oppfordring til 

klubbens styre om utvidelse av det smaleste partiet av fairway hull 10.   

Forslag fra B. Spieler og E. Olafsen om å nedsette en komite/utvalg for å behandle seniorgruppens utvikling 

og ivaretagelse av yngre seniorer ble vedtatt. 

Odd Egil Sandøy ble valgt inn i seniorkomiteen, som i tillegg i 2021 kommer til å bestå av Kai Solberg-

Hansen og Jan Gudmund Børresen. 

Aktiviteter 

Mandagsgolfen 

Mandagsgolfen er vår klart største aktivitet, både sportslig og økonomisk. Med start . 4. mai og avslutning 21. 

september har vi spilt 21 mandager. Vi har ikke avlyst en eneste mandag, så været har gjennomgående vært 

meget bra.  Sesongen har summa summarum vært fin med en bane i meget god stand.   

På grunn av Covid-19 hadde vi kontinuerlig start tom. 29/6 og shotgunstart fra 6/7.  Gjennomsnitt antall 

spillere pr. mandag var ca. 60 inkludert ettermiddagsgolfen ("Lumbago Hitters").  Det har imidlertid vært få 

(n=38) som har benyttet seg av ettermiddagstilbudet. Dette henger sammen med at "Lumbago Hitters" ble 

flyttet til onsdager. Følgelig har seniorkomiteen ikke hatt noe med den gruppen å gjøre.   

I år har 111 spillere vært innom mandagsturneringene, 63 i klasse A og 48 i klasse B.  I klasse A har 37 

spillere mer enn 7 runder, respektive 38 i klasse B.  Hvis det korrigeres for det lave antall ved 

ettermiddagsgolfen så har den store interessen for mandagsgolfen holdt seg temmelig uendret.  Skillet mellom 

klassene var i år Hcp 22,5.  Vinner klasse A Sigurd Haslerud og klasse B Odd Egil Sandøy.  

Gjennomsnitt Hcp for hver enkelt spiller ved starten av sesongen var for klasse A 16,99 og for klasse B 27,76, 

for slutten av sesongen respektive 17,31 og 28,46.      

Haldor Skatteboes sesongstatistikk og tilhørende premieliste for sesongens 7 beste runder inkluderer både 

formiddags- og ettermiddagsspillere.   

Det har i år deltatt 16 nye spillere på mandagsgolfen formiddag, og 4 spillere fra i fjor har ikke spilt i år. 

Det har vært arrangert 2 runder med Texas Scramble, noe som har vært populært.  Nærmest pin, lengste 

drive/nærmest linje har vært arrangert 1 gang i måneden. 
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Matchplay 

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

handicap.  Totalt deltok 52 spillere. 

Vinner av klasse 1 Espen Olafsen.    

Vinner av klasse 2 Jan Wold.   

Eksterne lagmatcher 

Golfringen var planlagt i år med 2 nye klubber etter at den ble avbrutt i 2019.  Den omfatter nå Grønmo GK, 

Oppegård GK, Skjeberg GK og Drøbak GK.  På grunn av Covid-19 valgte vi i samråd med Odd Andreas 

Gilboe og Per Birkeland å kansellere matchene. 

Torstein Høymyr har vært leder for lagmatchene mot Bærum GK.  Matchen i Bærum endte uavgjort 5/5.  

Hjemmematchen vant vi 6/4 og totalt vant Drøbak 11/9.                    

Matchen mot Moss/Rygge ble arrangert av Jan-Erik Keim.   I Drøbak tok vi en ledelse med 14,5 mot 12,5 til 

Moss.  På Evje vant Moss matchen med 15 mot 12.  Det totale resultat ble dermed 27,5 til Moss og 26,5 til 

Drøbak.  

Interne lagmatcher 

Sigurd Haslerud har vært leder for bestball med damene.  Dette var som vanlig en meget hyggelig dag på 

golfbanen, med supert vær og meget god stemning blant 

deltagerne på hele 22 lag. Vinnerparet ble Wenche Bratvold og Mogens Blegvad. Vi ser frem til å arrangere 

dette også neste år. 

Jan-Erik Keim tok seg også i år av matchen mot herrene.  Totalt 24 spillere fordelt på 2 lag.  Vi vant foursome 

med 4 mot 2, men tapte fourball med 0,5 mot 5,5. Singlematchene tapte vi med 5 mot 7.  Herregruppa vant 

dermed 14,5 mot 9,5.. 

Sverigeturer 

Rolf Gullestad og Henrik Bucher hadde planlagt 2 sverigeturene i år som i tidligere. Dessverre ble disse avlyst 

grunnet Covid-19.  

Simulatorgolf på Haug 

Simulatorturneringen i vinter ble som vanlig ledet av Odd Gilboe.  Det deltok 29 spillere, hvorav 23 hadde 

mer enn 7 runder. Vinnere ble: 

Brutto slag Espen Olavsen totalt + 14 slag. 

Netto slag Jan Wold totalt -20 slag. 

Dugnad 

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

nye uteplassen med Arboret, oppussing av kjelleren, mye malingsarbeid, endel jord- og gressjobbing.  Det er 

hyggelig at Drøbak Golfklubb har gitt uttrykk for stor takk til seniorene for dugnaden og hva det bidrar med 

for klubben, en helt uunnværlig hjelp og bistand.   

Senior klubbmesterskap   

Vinner av klasse senior herrer 50+ Robert Gudmundsen 140 slag  

Vinner av eldre senior 60+:  Nils Erik Bergei 156 slag. 

Vinner av supersenior herrer 70+:  Espen N. Olafsen 159 slag. 

Norsk Seniorgolf 

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

DGK har ca.  60 medlemmer i Norsk Senior Golf, hvorav 41 er herrer og spiller aktivt i NSG lagserie match, 

og ca. 20 på senior touren (Sissener Classic Tour).  I årets sesong har vi flere turneringsvinnere og andre med 

gode resultater samt god laginnsats både i lagserien og Lag NM.         
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Vi takker alle medhjelpere for deres bidrag til seniorgruppens virksomhet.  Uten denne innsats ville det ikke 

være mulig å gjennomføre vårt omfattende turneringsprogram.  Tor Grette Jensen har som vanlig orientert oss 

om golfregler. 

Mange fra seniorgruppen har kjørt banevert og flere har tatt seg av resultatservice ved klubbens turneringer. 

Turneringskomiteen i DGK har vært ledet av Haldor Skatteboe.  

Takk til Heidi og Jens i administrasjonen, og Jim og Christoffer i proshopen, for all vennlig bistand gjennom 

sesongen.   Vi takker også Helge for god service i restauranten og banemannskapene for en meget bra bane 

også i år. 

Seniorkomiteen takker også alle seniorene for årets sesong og ser frem til å møte flest mulig neste år.  

                                                Dum vivimus, vivamus  

Kolbjørn Valnes 

         

Golf Grønn Glede (GGG)  

Året har vært sterkt preget av Covid-19 pandemien som stengte ned vår aktivitet inne på Haug Golfsenter 

mars. Etter en litt famlende oppstart etter at golfbanen ble åpnet kom vi inn i noenlunde samme aktiviteter som 

i fjor. Dessverre mistet vi vår mandagsaktivitet da presset på banen ble voldsomt av spillere som grunnet 

pandemien var blitt ledige eller hadde fått hjemmekontor. 

De årlige aktivitetene som Sunnaas lekene og Åpen dag i forbindelse med Joachim Marksten Invitational 

turnering ble avlyst. Dette er normalt relativt gode arrangementer for å få knyttet nye til GGG.  

I 2020 har vi hatt 3 interne konkurranser med etterfølgende hyggelig samling med og uten bespisning. 4 

vennskapsturneringer med Asker, Romerike og Kongsvinger, og vi deltok på GGG Open, som er 

Golfforbundets årlige og landsomfattende Texas Scramble-turnering for alle GGG-klubbene i Norge. 

Da GGG har mottatt mye golfutstyr fra medlemmene i Drøbak GK. kunne vi med glede sende en container 

med golf utstyr til utsatt ungdom i Rwanda. Dette i samarbeid med Norges konsulat til Rwanda. 

Vi har på slutten av året startet et samarbeid med FFHR (Foreningen for helhetlig Ruspolitikk) hvor Marianne 

Smith Magelie sitter som styreleder. Det er utpekt 2 trener 1 ressurser for å ta seg av dette. 

I juni sluttet vår leder gjennom mange år Per Hansen for å flytte tilbake til Larvik. Vi i GGG vil nok engang 

takke ham for den entusiasme han har ledet GGG gjennom disse årene. Det blir derfor med stor ydmykhet vi i 

den nye komiteen tar over stafettpinnen for å drive og utvikle GGG framover. 

Den nye komiteen består av Øivind Adde, Lasse Ingeberg, Tore Johansen og Tom Erik Askautrud. 

Vi har fått 2 nye trener 1 ressurser i år, og de er allerede i full gang med nye oppgaver for GGG og klubben. 

Aktiviteter: 

Vinteraktiviteter på Haug:  

1 dag med trening og simulatorspill pr uke. Ble dessverre avsluttet tidlig i mars måned. 

Sommeraktiviteter i Drøbak:  

2 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 arrangerte Joakim Marksten Invitational sammen med Golfforbundet 

Høstaktiviteter: 

 1 kveld med simulatorterneing på Haug til nedstengning pga. pandemien. 

 

I løpet av året har vi hatt 42 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. 

 

Sponsorer/finansiering 

 Frogn kommune er vår hovedsponsor pengemessig og Golfforbundet er også med å bidra med 

aktivitetsmidler. Deltakerne betaler også treningsavgift til GGG. 

 

Øivind Adde 
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Damekomiteene 

Senior damer 
Komiteen har i år bestått av Karin Høymyr, Ingeborg Clason og Inger Elisabeth Keim. Sesongens opplegg ble 

noe redusert i 2020 på grunn av Koronaen, og det ble derfor ingen turer til andre baner i år. Vi måtte også 

avlyse oppstartsmøtet i mai, men fikk til en sosial kveld i juni og avslutningsmøte i september. Vi har forsøkt å 

få til samling etter rundene, men det har ikke vært enkelt pga. koronaregler. 

Vi har hatt 55 damer innom i løpet av sesongen og disse har til sammen gått 513 golfrunder.  Det har vært 16 

runder med singel/selskap. I tillegg har vi hatt en felles turnering som Texas scramble, greensome, bestball og 

«tre køller og en putter» en gang i måneden. Antall deltakere på mandagene har i snitt vært 24.  

Inger Elisabeth Keim 
 

 

Herrekomiteen 

Til tross for en spesiell sesong med mye usikkerhet har det vært god aktivitet i Herregruppa. Vi har i 2020 hatt 

39 betalende medlemmer mot 34 året før. I tillegg har vår Facebook gruppe vokst til 301 medlemmer (en 

økning på 47,55% fra 31. Desember 2019), noe som kan indikere at det er flere interesserte som kan melde seg 

inn i kommende sesonger.  

Vi har arrangert tre ulike turneringer; «Årets herre», månedsturneringer og en matchturnering. I tillegg har vi 

spilt match mot seniorene. Grunnet Covid-19 har vi dessverre ikke organisert fellestreninger og heller ikke 

holdt en felles sesong avslutning.  

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 Lars Vidar Ystebø «Årets Herre» med et snitt på 68.0 (Netto). 

Eclectic  
Som året før hadde vi også en innlagt eclectic-konkurranse over hele sesongen. Geir Leknes vant denne på 50 

(brutto), med 3 tellende eagler og 1 Hole in One (Den første tellende i «årets herre»). Totalt var det 27 aktive 

deltagere, det ble levert inn 181 tellende runder. Det ble produsert 278 birdier, 7 eagler, 1 Hole in One, og et 

gjennomsnitt på 79,6 slag per runde.  

Match mot senior herrer Herrene gikk i år seirende ut i denne viktige matchen, og tok tilbake pokalen som var 

tapt i fjor. Matchen 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. 

 

Magnus Harboe 

 

 

Turneringskomiteen 

Turneringskomiteen har bestått av Jytte Haldrup – Qi Xiao Yan – Christian Blix - Håvard Harstad og Haldor 

Skatteboe som leder. 

Markus Harboe har som vanlig hatt ansvaret for KM i putting og kontoret med Heidi og Jens er alltid villige å 

hjelpe til når det trengs. 

Året 2020 ble jo veldig spesielt på grunn av koronaen og de restriksjonene som denne førte med seg ble de 

aller fleste av de planlagte turneringer gjennomført med meget god deltagelse. For første gang på mange år 

hadde vi venteliste for å få komme med i noen av turneringene og det gleder oss som har ansvaret for 

turneringene. Dette viser at klubbturneringene fremdeles har stor betydning for klubbens medlemmer. 

Turneringskomiteen har bare et lite ønske til neste år og det er at dere må være flinkere til å overholde 

påmeldingsfristen til turneringene.  

Av de tradisjonelle turneringene er fremdeles Månedsmesteren som er den mest populære og det har i år vært 

med til sammen 135 spillere, fordelt med 60 - 65 hver gang. 

Åpningsturneringen måtte avlyses, mens de andre turneringene ble gjennomført med meget god deltagelse. 

Årets siste turnering Ekte og vennskapsturneringen samlet hele 102 deltagere og den ble avsluttet med 

servering av mat og drikke. 
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Det ble og så i år arrangert en Texas Scramble turnering i forbindelse med sommerfesten med over 100 

deltagere. 

Drøbak Matchplay hadde i år 64 deltager og det er flott og årets vinner ble Andreas Ringlund Hansen. 

Vi ønsker alle dere som har deltatt i år velkommen tilbake neste år til nye og spennende turneringen. 

Haldor Skatteboe 

 
Haldor Skatteboe 

 

Banekomiteen 

Banekomiteen har siden sesongslutt 2020 bestått av Odd Arne Johansen, Kjell Atle Nordaas, Tom Ole Parker, 

Marit Munthe Kaas og Rune Wallner. Den nye komiteen er satt sammen av et snitt av golfspillere som dekker 

bredden av spillere. Golfbanen har gjennom denne spesielle sesongen fremstått med en meget bra kvalitet fra 

start til slutt. Honnør til banemannskapet som har holdt banen i topp kvalitet med det ekstraordinære 

spillertrykket vi har hatt igjennom sesongen.  

Den nye banekomiteen vil jobbe videre med utviklingen av banen og klubbens fasiliteter med masterplanen 

som grunnlag. Det arbeides tett med banemannskap og administrasjon. 

Banekomiteen imøteser innspill og forslag fra alle klubbens medlemmer. 

 

Odd Arne Johansen 

 

Trivselskomiteen 

Til tross for mange restriksjoner for sosialt samvær, klarte vi å arrangere Sommerfest med begrenset antall 

deltagere. 

8. august samlet vi glade golfere i hagen til grillmat og musikk, men dessverre måtte Julefesten utgå i år.        

          

Katrine Parker  

 

Valgkomiteen 

 

Valgkomiteen har bestått av Aud Palm/leder og medlemmene Roy Barth Gundeid, Philip Karlsen McGowan, 

Philip Selstad  

Målsettingen for valgkomiteen har vært å få et godt sammensatt valg av nytt styre til årsmøte 2021.  

  

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 er basert på interesse, engasjement og erfaring.  

Styreleder Torkel Lien, styremedlem Jørn Eilif Rasmussen og varamedlem Odd Arne Johansen ønsket ikke 

gjenvalg.  

 

Innstilling til nytt styre fra valgkomiteen er 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 

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 kontrollkomiteen med kun ett bytte.  

 

Aud Palm 
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Medie- og pressekontakt 

Også golfåret 2020 har vært et år uten store turneringer ut over de normale klubbarrangementene i DGK. Det 

har således også i år vært viktig å finne andre «knagger» å henge «pressehatten» på – som for eksempel NGFs 

arbeid med å kunne åpne banene med strenge Covid 19-restriksjoner, samt DGKs oppfølging, som gjorde at vi 

kunne åpne nesten som planlagt. Dette har vi markert med egne pressemeldinger, og oppfølging ettersom 

golfaktivitetene – som lenge var de eneste tillatte organiserte idrettsaktivitetene – virkelig «tok av» - med økt 

antall nye medlemmer, økende deltagelse fra egne medlemmer, og økt «press» fra gjestespillere. 

Samtidig har vi også i 2020 fått en del ekstra pressedekning via suksessen til vårt Æresmedlem Viktor 

Hovlands eventyrlige første år som proffspiller. Denne suksessen er også fulgt opp internt – hvor 

pressekontakten har sørget for oppfølging av turneringene på klubbens Facebook-side.  

DGKs fortsatte satsing på juniorsiden har avstedkommet en rekke resultatmeldinger og oppfølging av eldre 

juniorer som for eksempel Mikkel Antonsen og Philip Linberg Bondestad, samt yngre juniorspillere som for 

eksempel Nora Emilie Wiik-Hansen, William Puntervold og Mikkel Bergum Johansen med flere. 

Det er dessuten produsert forhåndspressemeldinger ifm klubbens Golfcamper, samt Golf Grønn Gledes 

arrangementer. Det ble sendt ut en egen pressemelding ifm at mangeårig Golf Grønn Glede-leder Per Hansen 

ga seg etter nesten 13 år ved «roret» - for å flytte til Larvik. 

Det er produsert pressemeldinger med resultater fra samtlige regulære klubbmesterskapsturneringer og DGK 

Masters, samt «ekteskapsprøven» og Klubbmesterskapet i putting. I tillegg er det produsert pressemeldinger 

ifm med DGKs årsmøte, sesongstart og sesongavslutning og foreløpige resultater fra 2020-sesongen. Det 

planlegges normal oppfølging av klubbens årsmøte i mars 2021- med forhåndsomtale inkl «klipp» fra 

årsmeldingen. 

Totalt er det produsert 25 presse- og resultatmeldinger i 2020, som alle har fått relativt god 

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

Pressekontakten skrev også minneord etter at tidligere daglig leder Per Vaagan døde i begynnelsen av juni 

2020. Minneordet ble publisert i Akershus Amtstidende og i Aftenposten henholdsvis 22.06 og 20.06. 

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-rapportere 

 
Jan Ketil Steine 
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9  Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport 

 

Resultatregnskap 

 

Resultatregnskap for 2020 Drøbak golfklubb 

 

  Note 2020  2019 

Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv. 8 8 896 255  8 083 064 

Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 9 5 752 098  4 725 995 

Sum driftsinntekter  14 648 354  12 809 059 

     
Lønnskostnad 1 (4 883 011)  (4 739 295) 

Avskrivning varige driftsmidler 2 (285 000)  (313 433) 

Annen driftskostnad 6 (8 484 952)  (7 557 700) 

Sum driftskostnader  (13 652 964)  (12 610 428) 

     

Driftsresultat  995 390  198 631 

     
Annen renteinntekt  16 280  13 624 

Annen finansinntekt  206  0 

Sum finansinntekter  16 486  13 624 

     

Annen rentekostnad  (211)  (114) 

Annen finanskostnad  (224)  (21) 

Sum finanskostnader  (435)                       (135) 

     

Netto finans  16 051  13 489 

     

     

Årsresultat  1 011 441  212 121 

     
Overføringer     

Annen egenkapital 5 1 011 441  212 121 

Sum  1 011 441  212 121 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Balanse 

Balanse pr. 31. desember 2020 Drøbak golfklubb 

 

EIENDELER  Note 2020  2019 

Anleggsmidler      

Golfbane, Proshop/garderober 2,3 2 025 000  2 239 100 

Maskiner, utstyr 2,3 253 000  323 900 

Sum varige driftsmidler  2 278 000  2 563 000 

Finansielle anleggsmidler     

Aksjer i Drøbak Golfhus AS  316 000  316 000 

Fordring Drøbak Golfhus AS  31 553  0 

Sum finansielle anleggsmidler  347 553  316 000 

Sum anleggsmidler  2 625 553  2 879 000 

Fordringer     

Kundefordringer  45 049  76 171 

Andre fordringer  1 816 225  681 559 

Sum fordringer  1 861 275  757 730 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 4 507 410  3 934 327 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  4 507 410  3 934 327 

Sum omløpsmidler  6 368 685  4 692 056 

Sum eiendeler  8 994 238  7 571 056 

 

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 5 142 533  4 131 092 

Sum opptjent egenkapital  5 142 533  4 131 092 

Sum egenkapital  5 7 258 646  6 247 205 

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  725 560  347 514 

Skyldig offentlige avgifter  270 484  246 333 

Annen kortsiktig gjeld  652 547  643 005 

Sum kortsiktig gjeld  1 648 592  1 236 852 

       

 Sum gjeld  1 735 592   1 323 852 

     
Sum egenkapital og gjeld  8 994 238                7 571 056 
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Noter til regnskapet 2020 

 

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: 2020 2019 

Lønninger 4 026 025 3 922 113 

Arbeidsgiveravgift 575 892 580 774 

Tjenestepensjon 241 342 157 164 

Andre ytelser 39 752 79 244 

Sum lønnskostnader 4 883 011 4 739 295 

   

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 11(7) 11(8) 

   

Lønn til daglig leder 2020 2019 

Daglig leder 731 782                  716 333 

Fri tlf. 4 392 4 392 

Andre naturalytelser 10 523 10237 

Total lønn daglig leder 746 697 730 962 

 

Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende personer 

eller ansatte. 

 

Revisor 

  

Kostnadsført revisjonshonorar 51 600,- 

Det er kun vanlige revisjonshonorarer. 
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Note 2 - Varige driftsmidler og leieavtaler 

 

 Bane Proshop 

m.v. 

Maskiner og 

inventar 

Sum 

Anskaffelseskost 1/1 17 545 541 1 199 729 354 933 19 100 203 

     

Akkumulerte avskrivninger 1.1                           -15 485 841 -1 020 329 -31 033 - 16 537 203 

     

Bokført verdi 1.1.2020      2 059 700 179 400 323 900 2 563 000 

     

Årets tilgang 0  0  

   0  

Årets avgang   0  

Årets gevinst ved avgang   0  

Årets avskrivninger -190 100 -24 000 -70 900 -285 000 

     

Bokført verdi 31.12.2020 1 869 600 155 400         253 000 2 278 000 

     

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. 

 

2020          2019___ 

Totalt kostnadsført leie             1 530 110          843 946 

 

Det er i 2020 inngått ny leasingavtaler med leieperiode over 84 mnd., 7 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.  
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Note 5 – Egenkapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 6 - Andre driftskostnader   

      2020 2019 

Kontor- og administrasjonskostnader 1 241 491 1 722 170 

IT-kostnader  181 772 328 272 

Banekostnader  4 629 968 3 132 692 

Reisekostnader  10 061 17 980 

Turneringskostnader/trening 949 711 1 121 133 

Andre kostnader  1 471 949 1 235 448 

Sum andre driftskostnader 8 484 952 7 557 700 

     

     

Note 7 - Antall medlemmer   

     

Klubben hadde 1750 medlemmer ved årets slutt.  

     

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

     

Regnskapsposten består av: 2020 2019 

Medlemskontingenter  8 194 384 7 282 288 

Sponsorinntekter  130 500 83 054 

Andre inntekter  871 371 717 722 

Sum     8 896 255 8 083 064 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 2020 2019 

   

Selskapskapital 2 116 113 2 116 113 

Annen egenkapital 01.01 4 131 092 3 918 971 

   

Årets overskudd/-underskudd 1 011 441 212 121 

Sum egenkapital 31.12 

 

7 258 646 6 247 205 
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Note 9 - Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 

     

Regnskapsposten består av: 2020 2019 

Greenfee   3 237 281           2 110 264 

Leieinntekt   409 616            369 880 

Sponsorinntekt arrangementer 364 900 326 426 

Turneringer   45 800 112 650 

MVA kompensasjon  656 832 622 831 

Tilskudd fra Norges Golfforbund 15 000 20 000 

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund 64 340 67 715 

Tilskudd fra Frogn Idrettsråd 21 000 - 

Tilskudd fra Frogn Kommune GGG 95 000 100 000 

Tilskudd fra Norsk Tipping 133 090 142 227 

Andre inntekter  26 787 505 662 

Andre tilskudd  271 401 14 590 

Gevinst avgang anleggsmidler  411 051 333 750 

      5 752 098 4 725 995 

 

 

 

 

 

 
Foto: Peter Futo 
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Revisor 

 

 

 



 22 

 

 

 

 



 23 

 

 

Kontrollkomiteen 
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10 Innkomne forslag 

10.1 Forslag fra Karin Sundem – Gjeninnføre hverdagsmedlemskapet 

 

 

10.1 Forslag fra Karin Sundem – Gjeninnføre hverdagsmedlemskapet 

Vi er mange som ikke er med i turneringer eller i faste grupper, og da et det vanskelig å få spilt i 

helgene. Med hverdagsmedlemskap blir det jo mulighet for klubben å selge enda flere greenfee og fint 

tjene inn det som «tapes» ved å gjeninnføre hverdagsmedlemskap! 
 

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. 
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11  

11.1 Styrets forslag til kontingenter. 

 

        

   Kontingent 

2020 

 Kontingent 

2021 
Kommentar 

Junior:    

Barn 0-16 år                                           700    700 1) 

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

    

Medlem f.o.m 21 år    

Senior hovedmedlem I                         7 500 7 850 1) 

Senior hovedmedlem II                                 6 750 7 050 1)   

Senior hovedmedlem III 8 100 8 850 1) 

 

Hovedmedlem 21-28 år I 4 500 4 700 1) 

Hovedmedlem 21–28 år III 5 100 5 700 1) 

 

Student 21-28 år I 4 000 4 200  1) Kun m/gyldig studentbevis 

Student 21-28 år III 4 600 5 200 1) Kun m/gyldig studentbevis 

    

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

Passiv I 2 850 2 850 2) 2 runder inkluder 

    

Greenfeemedlemskap    

Medlem uten spillerett 1 800 1 800 2)1 runde inkludert 

    

 

I –   Eier av låneobligasjon 

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

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

 

 
1) Booking tid 7 dager – *medlemgjestpris 450,- (Hverdag) 550,- (helg) - leie golfbil 320,- -  
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 nye fakturaer. Det tilkommer et fakturagebyr per 

utsending.  

 

11.2 Styret gis fullmakt til å beslutte treningsavgifter. 



 26 

 
12  Styrets forslag til budsjett 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Budsjett 

               

Resultat 

               

Budsjett 

Beskrivelse            2 020 2020         2021 

Inntekter    

Medlemskontingenter 7 500 000 8 194 384 9 000 000 

Eierskiftegebyr 50 000 31 000 50 000 

Gjestespill / greenfee 2 280 000 3 237 281 2 600 000 

Offentlige tilskudd 370 000 328 430 350 000 

Startkontingenter              480 000 360 191 400 000 

Egenandeler trening og konkurranser 150 000 112 230 150 000 

Totale leieinntekter 425 000 409 616 442 610 

Totale bedriftsinntekter              700 000 541 200 400 000 

Gevinst avgang anleggsmidler 100 000 411 051 0 

Andre inntekter              100 000 366 139 400 000 

MVA kompensasjon 650 000 656 832 700 000 

    

    

Sum inntekter 12 805 000  14 648 354 14 492 610 

     

Kostnader    

Personalkostnader    

Lønn inkl. AGA og sos. kostnader 5 191 073 4 883 011 5 472 371 

    

    

 Kontor, felleskostnader    

Og eksterne tjenester 1 021 000 1 241 491 1 473 000 

     

Komité og medlemskostnader 1 737 000 1 879 880 1 875 000 

     

Bane og anleggskostnader    

Leiekostnader 1 400 000 1 530 110 1 510 000 

Innsatsmidler bane           1 103 000 899 754 1 185 000 

Maskinkostnader 1 450 000 1 711 909 2 000 000 

Forsikringer 120 000 141 267 210 000 

Avskrivninger 300 000 285 000 400 000 

Øvrige kostnader 450 000 1 080 542 350 000 

Sum bane og anleggskostnader 4 823 000 5 648 582 5 655 000 

    

Sum kostnader 12 772 073 13 652 964 14 475 371 

Driftsresultat 32 927 995 390 17 239 

     

Finansnetto 8 000 16 051 8 000 

     

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0 0 

     

Resultat 40 927 1 011 441 25 239 
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13 Bestemme klubbens organisasjonsplan 

 

Klubbens organisasjon er at den har et styre. 

 

 

14  Valg 

 

14.1  Valgkomiteens forslag til styre        

        Periode 

Leder:  Tommy Nilsen     (2021-2022) 

Nestleder: Kjellaug Erikka Sælen   IPV  (2020-2021) 

Styremedlem: Lise Jensen Witzøe    (2021-2022)   

Styremedlem: Anne-Helen Stenberg  IPV  (2020-2021)   

Styremedlem: Tom Ole Parker  IPV  (2020-2021)    

Varamedlem: Leif Håkonsen     (2021) 

Varamedlem: Philip K. McGowan    (2021)   

 

14.2  Valgkomiteens forslag til Kontrollkomité 

Leder:   Arne Heiestad     (2021)     

Medlem:  Nils Bergei     (2021)   

Varamedlem:  Kjell A. Hansen    (2021)   

Varamedlem:  Herdis Eikemo     (2021)  

 

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

              organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett i.    

 

14.4  Styrets forslag til Valgkomité 

Leder:    Roy Barth Gundeid     (2021)     

Medlem: Cato Hellvik     (2021)    

Medlem:  Siv Gade Lien     (2021)    

Varamedlem:  Sandra Nordaas     (2021)   

 

IPV – Ikke på valg 

 

 

15 Valg av revisor 

 

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

 


