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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 2021 

 

 

Styrets beretning 

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

attraktiv bane.  

Grunnet pandemien fikk vi ikke gjennomført årsmøte som planlagt i mars. Faktura ble derfor sendt ut med 

fjorårets kontingentpriser. Banen åpnet for spill 24. april, dessverre med enkelte restriksjoner grunnet 

pandemien slik at «alt» ikke kunne gjennomføres som vanlig. Vi fikk etter hvert gjennomført årsmøte i hagen 

den 27. mai og sendt ut tilleggskontingent til de kategorier hvor det ble vedtatt økning.  

Golfinteressen fortsatte å øke i 2021. For Drøbak Golfklubb, som i alle år har vært blant landets topp tre 

besøkte klubber, resulterte det i 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.  

 

Bane og anlegg 

Til tross for høyt press på banen, leverte banesjef Lars Eriksen og mannskapet en flott bane som gjorde at 

klubben fikk mye ros fra medlemmer og gjester gjennom hele sesongen. Greenene som ble presentert under 

klubbmesterskapet er sannsynligvis de beste og raskeste i klubbens historie. I henhold til Masterplan 2019 

ferdigstilte banemannskapet arbeidet med å fjerne bunker på hull 4, samt endret utformingen på bunker på hull 

15. Nettet som er satt opp langs hull 2 ble ferdigstilt fra kommunen til sesongstart. 

 

Låneobligasjoner 

Med økt interesse for golf og mange som har gjennomført VTG kurs er nå alle de 1350 låne-obligasjonene eid 

eller leid av medlemmer. Med den endrede situasjonen har igjen låneobligasjonene fått en omsetningsverdi.  

Det er åpnet opp for muligheten til å leie ut sin låneobligasjon/spillerett. 

 

Spilletid/medlemmer 

Med erfaringen fra 2020 besluttet styret å gjøre et par strategiske endringer for å gi klubbens medlemmer 

større tilgjengelighet på banen. Blant annet kan man nå maks ha 4 bestilte runder i golfbox til enhver tid. 

 

Prosjekter 

Styret og administrasjonen har jobbet videre med planene for utbygging av garasjebygg, overbygg driving 

range og ny nedgang hull 1. Det har vært dialogmøter med kommunen om plasseringer og finansiering 

gjennom spillemidler. Ramme -og oppstarttillatelser er mottatt fra kommunen. Arbeidene er nå igangsatt. 

 

Virksomhetsplan 

Ny Virksomhetsplan for perioden 2022-2024 er utarbeidet og legges frem som forslag fra Styret til 

godkjenning på dette årsmøte. 

 

Økonomi 

Banen var åpen fra 24.april til og med 31. oktober. 

Det ble registrert 39 776 runder i Golfbox. Av dette er 5151 gjesterunder (greenfee) som gav en 

greenfeeinntekt på kr. 2 813 634,- Bedriftsinntektene endte på kr.511 450,-. 

Medlemstall per 31.12.21 var 1801, en netto økning på 51. 

 

 

Årets resultat ble et overskudd på kr. 347 393,- 

 

 

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 14 samarbeidsavtaler, en nedgang på 3 fra 2020. Avtalenes samlede verdi var i 2021 

på kr. 430 700,- 

 

Klubbvirksomhet 

Sportslige resultater 

DGK har også i år oppnådd svært gode sportslige resultater. 

• Mikkel Antonsen vant NM-match på Borregaard. Her fikk Mikkel vel fortjent oppmerksomhet på 

NRK-TV som en del av NM-veka. 

• DGKs herrelag med Jim McGowan som kaptein og Mikkel Antonsen, Philip Bondestad, Anders 

Ellingsberg og Lasse Gerhardsen på laget, tok en sterk tredjeplass i lag-NM på Vestfold. 

• Philip Bondestad vant order of merit på G-19 Srixon Tour. 

• Geir Leknes vant bronsemedalje i senior NM på Stiklestad. 

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

(Les mer under juniorgruppa).    

• Klubbmestere ble Anders Ellingsberg og Kjellaug Sælen. 

 

Utdanning av frivillige assistenttrenere – Golfskolen NXT LVL 

I 2021 var det ett medlem som fullførte trener1 utdannelse. DGK har nå 21 instruktører med trener1, en med 

trener2 og en instruktør med trener3 utdannelse. 10 av de trener1 utdannede har sitt utspring fra Golf Grønn 

Glede. 

Våre frivillige trenerressurser gjør en viktig innsats som trenere i Golfskolen NXT LVL, fadderrunder og med 

junioraktivitetene.  

 

Aktiviteter, camper og VTG-kurs 

Vi arrangerte 3 golfcamper (uke 25, 26 og 32) for barn og ungdom med til sammen 105 deltagere i 2021. Det 

var 62 voksne og 90 barn/ungdom som gjennomførte VTG-kurs. 22 barn/unge gjennomførte via proshop (11 

kurs) og de resterende 68 fikk det gjennom golfcampene. 

 

Turneringer  

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

Joakim Marksten Inv. og MidAm. 

 

Bemanning 

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

sesongen har det jobbet totalt 8 personer på bane og anlegg. Dette utgjør 6 årsverk. 

 

Styret 

Styret har i 2021 hatt 9 styremøter og et weekendseminar. 

 

Drøbak golfklubbs Hedersnål 

James McGowan og Markus Harboe ble tildelt klubbens Hedersnål for særskilt innsats for klubben gjennom 

mange år. 

 

Styret takker komiteleder og frivillige som har bidratt til stort aktivitetsnivå også i 2021. 
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Drøbak 9. mars 2022. 

       

 

       

Tommy Nilsen     Kjellaug E. Sælen   Anne-Helen Stenberg 

Styrets leder     Nestleder   Styremedlem  

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

 

                

Tom Ole Parker     Lise Jensen Witzøe   Jens Gilboe 

Styremedlem      Styremedlem     Daglig leder 

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

 

 

 

 

Juniorkomiteen 

Komiteen ledes av Jahn Thore Nerhus. 

 

Golf Grønn Glede 

Komiteen ledes av Lasse Ingeberg 

 

Damekomiteen 

Komiteen ledes av Idunn Storrø  

 

Herrekomiteen 

Komiteen ledes av Kjetil Moberget  

 

Senior herrekomiteen 

Komiteen ledes av Kai Solberg-Hansen  

 

Turneringskomiteen 

Komiteen ledes av Haldor Skatteboe. 

 

Banekomiteen 

Komiteen ledes av Odd Arne Johansen 

 

Handicapkomiteen 

Komitéen ledes av Tor Grette Jensen. 

 

Valgkomiteen 

Komitéen ledes av Roy Barth Gundeid 

 

Medie- Pressekontakt 

J. Ketil Steine. 

 

Styret takker komiteledere og øvrige frivillige som har bidratt til et stort aktivitetsnivå også i 2021. 
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      Klubbmestre 2021  

 

Damer Kjellaug Sælen 

Herrer Anders Ellingsberg 

Damer 50 Tina L. Selstad 

Damer 60 Anne-Marie Giørtz 

Super senior dame 70 Bjørg Færø Skagen 

Herrer 50 Geir Leknes 

Herrer 60 Gjermund Grimsmo 

Super senior herre 70 Espen N. Olafsen 

Junior jenter Nora Wiik-Hansen 

Junior gutter Philip L. Bondestad 

 

 

 

Komiteenes beretninger 

 

Juniorkomiteen 

Det ligger et tynt hvitt teppe av snø og is over banen vår. Sesongen er definitivt over og det er tid for å 

forberede seg til neste. 

Juniorkomiteen har bestått av Ståle Bondestad, Henrik Wiik Hansen, Odd Arne Johansen og Jahn Thore 

Nerhus.   

En sesong som ble preget av god innsats fra juniorene våre. 2021 ble også et år preget av Covid-19 og 

smittevern. Flere vårturneringer ble avlyst og samkjøring var vanskelig.  Samlinger lot seg ikke gjennomføre. 

Juniortrener Christoffer Arntsen og Junior-elite trener Jim McGowan har tatt hånd om våre juniorer både vår 

og høstsesongen. 

 

Philip Bondestads juniortid er over. Han er rangert som nr 1 G-19 og som nr 4 for voksne (Garmin) Han har 

fått studieplass ved East Carolina University, hvor han starter opp over sommeren (kan følges på 

@philipbondestad) 

Mikkel Bergum Johansen (15) har deltatt på 3 Srixon og er rangert som nr 12. i sin klasse G15. Deltatt på 9 

Narvesen-Tour og er rangert som nr 

Nora Wiik Hansen (15) har deltatt på 5 Narvesen-Tour og er rangert som nr 31. Hun har også deltatt på 

Norway Girls Open og Ryder Cup – avslutningen. 

Benjamin Wolnik–Thoresen (15) har deltatt på 7 Narvesen-Tour, rangert som nr 37 

Louie Martinsen (15) har deltatt i 9 Narvesen-Tour og er rangert som nr 27, men har dessverre meldt overgang 

til Miklagard 

 

Drøbak GK junior stilte lag til NM for juniorer i 1.div.  De vant og er kvalifisert for Elite div. i 2022 i 

Stavanger. Juniorgruppa jobber med å få på plass flere spillere slik at vi også kan stille lag i år. 
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 Sesongen ble avsluttet med en 9-hullsturnering for juniorene og pizza på klubbhuset. 

 

Jahn Thore Nerhus 

 

Handicapkomiteen 

Året 2021 har vært stille for Hcp komiteen, kun en justering etter søknad. Det betyr jo at det nye systemet 

virker. Heller ikke hørt negative kommentarer. 

Igjen oppfordres til å registrere alle runder i Golfbox. Over noen tid vil vi få et riktig Hcp og ikke et «skryte 

hcp» eller et alt for høyt Hcp. 

Spesielt gjelder dette de som spiller turneringer, med turnering menes alle klubbturneringer om det er 

månedsmester eller mandagsgolf. 

Hvis vi ikke fører en selskapsrunde eller enda verre bare registrerer dårlige runder snakker vi fort om Hcp 

juks. Hcp juks kan føre til disk og utestengelse over en viss tid. 

 

Tor Grette Jensen 

  
Senior herrekomiteen.  

Seniorkomiteen har 2021 bestått av Jan Gudmund Børresen, Odd Sandøy og Kai Solberg-Hansen som leder. 

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

eksterne og interne lagmatcher og simulatorgolf i vintersesongen. 

Årsmøtet 23. september 2021 

Det møtte 44 deltakere. Årsberetning og regnskap 2021 og budsjett for 2022 ble godkjent uten merknader. 

Seniorgruppa hadde et overskudd på kr 19 613 som ble avsatt til støtte barnegolf med kr 5 000 og kr 14 613 til 

bilfond. Det ble besluttet at klasse B skal gå tilbake til stableford på mandagsgolfen neste år. Foreslåtte 

endringer i "Retningslinjer for seniorkomiteen" ble vedtatt. 

Ola-Petter Tandstad ble valgt inn i seniorkomiteen, som i tillegg i 2022 består av Jan Gudmund Børresen og 

Odd Egil Sandøy 

 

Aktiviteter: 

Simulatorgolf på Haug 

Simulatorturneringen i vinteren 2020/21 ble ledet av Odd Gilboe. Pga. Covid-19 ble sesongen avkortet fra 20 

til 12 runder, og fra 7 til 5 tellende runder. Det deltok 26 spillere, hvorav 23 med mer enn 5 runder.  Vinner ble 

Kjell Nakken med både beste netto slag (-30) og bruttoslag (+16). 
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Mandagsgolfen 

Mandagsgolfen er Senior Herrers viktigste aktivitet sportslig og økonomisk. Med start 10. mai (3. mai avlyst 

pga. Covid-19) har vi spilt 20 mandager uten avlysninger og stort sett i strålende vær, og med en golfbane i 

meget god stand, har sesongen vært den beste på mange år.   

Fra og med 2021 er det en tettere integrering og felles turnering for formiddag- og ettermiddagsspillerne, bl.a. 

med felles påmelding og felles premiering for slagkonkurransen. Det er dermed full fleksibilitet om man 

ønsker å spille formiddag eller ettermiddag/kveld. Ansvarlig for ettermiddagsgolfen er Roy Barth Gundeid. 

Det har vært et gjennomsnitt på totalt ca. 67 spillere på mandagsgolfen, med en topp på 78 påmeldte 31.05 og 

07.06.2021.  

I år har 119 spillere vært innom mandagsturneringene. 63 i klasse A og 56 i klasse B. Skillet mellom klassene 

var i år HCP 23,0. Det var i år 6 debutanter. 

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

runder er distribuert til aktive seniorer via e-post.   

Det har vært arrangert 2 runder med Texas Scramble, en meget hyggelig og sosial turnering. Nærmest pinnen 

og lengste drive/nærmest linja konkurranse har vært arrangert i alt 5 ganger. 

Matchplay 

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

handicap.  Totalt deltok 47 spillere..  

Vinner klasse 1, HCP 0-24: Torbjørn Togstad.       Vinner klasse 2, HCP 24 +:  Kalle Hauger    

 

Eksterne lagmatcher 

Golfringen ble pga. Covid-19 utsatt og senere planlagt i all hast, med tre av de fire involverte klubbene: 

Drøbak, Grønmo og Oppegård. Skjeberg valgte å avstå pga. pandemien. Det ble spilt single-matcher med 8 

deltakere fra hver klubb. Sammenlagt vant DGK. Planen for 2022 er å få med 4 klubber og 12 spillere på hvert 

lag. Ansvarlig er Per Birkeland og Odd Gilboe. 

Torstein Høymyr var leder for lagmatchene mot Bærum GK.  Matchen i Bærum endte 17-13 til Bærum. 

Hjemme matchen vant vi 26 - 4. Her deltar 20 spillere fra hver klubb.                   

Ugly Mug matchene mot Moss/Rygge ble arrangert av Jan-Erik Keim. I Drøbak 20. juli vant Drøbak 15 -12.  

På Evje golfbane 21 juli vant Moss 16 -11, slik at sluttresultatet ble Moss 28 mot Drøbak 26, og Ugly Mug ble 

stående på Evje golfbane. 

 

Interne lagmatcher 

Den tradisjonelle Bestball med damene ble arrangert fredag 16/7 av Sigurd Haslerud og Kolbjørn Nikolai 

Valnes.  Det deltok 34 spillere fordelt på 17 lag.  Stemningen var god i fint golfvær. Vinnerparet ble Hege 

Bjørkmann og Jan-Erik Keim på 46 poeng.  

Matchen mot Herregruppa ble spilt lørdag 7 august. Foursome matchene endte 3 poeng til begge lag. Fourball 

endte 1,5 til seniorene og 4,5 til Herrene. Singlematchene endte 8,5 til Seniorene og 3,5 til Herrene. Samlet 

vant seniorene 13 -11. 

 

Senior Klubbmesterskap 

Turneringen ble arranger over to dager lørdag og søndag 4-5. september med i alt 80 deltakere, derav 65 

herrer. 

Vinner av klasse 50-59: Geir Leknes   142 slag 

Vinner av klasse 60-69: Gjermund Grimsmo 156 slag 

Vinner av klasse 70-99: Espen Olafsen 163 slag 
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Sverigeturer 

Rolf Gullestad og Henrik Bucher hadde planlagt to sverigeturer i år som i tidligere.  Dessverre ble vårturen 

avlyst grunnet Covid-19. 

Høstturneringen 15-16 september ble imidlertid arrangert på Mjölkeröd med overnatting på Tanumstrand. Det 

var 9 deltakere med på turen. Spill på dag to ble avlyst pga. dårlig vær. Det ble allikevel en vellykket tur med 

god stemning.  

Dugnad 

Det er avholdt 2 dugnader i 2021 med tradisjonell rydding, raking, maling, hekkeklipping og annet 

forefallende arbeide med ny "dugnadsgeneral" Arve Torp. 

 

Kai Solberg-Hansen 

         

Golf Grønn Glede (GGG)  

Året har vært preget av Covid-19 pandemien Etter en famlende oppstart etter at golfbanen ble åpnet kom vi 

fort i samme aktiviteter som i 2019 og 2020. Også i år ble vår mandagsaktivitet avlyst da presset på banen ble 

stort med de mange nye medlemmer og gjestespillere i klubben. 

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

turnering ble også i år avlyst pga. Covid situasjonen. Dette er normalt veldig gode arrangementer for å få 

knyttet andre klubber og nye deltagere til GGG.  

I 2021 har vi hatt 3 interne konkurranser med etterfølgende hyggelig samling med og uten bespisning. 4 

vennskapsturneringer med Elverum, Romerike og Kongsvinger, og vi deltok på GGG Open i Kragerø GK, 

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

I 2021 fikk vi igjen trening med Head PRO Jim McGowan. Dette ble veldig godt mottatt av alle våre 

deltagere. Trening en gang i uken i juni, august og september. Alle våre Trenere1 ressurser fikk oppdatert sine 

gode kunnskaper.  

Samarbeide med ett «Slag av gangen» ble etablert. GGG har mottatt midler fra Foreningen Et slag av gangen. 

GGG komiteen består av Lasse Ingeberg, Kristian Blix, May Lillian Steen, Tom Erik Askautrud og Terje 

Tømte. Øivind Adde stiller som rådgiver ved behov. 

Aktiviteter: 

Vinteraktiviteter for GGG på Haug:  

Hver mandag trenes det inne på Haug Golfsenter i Ås.  

I 2021 ble gjennomført 10 runder med simulatorspill med ca. 7 deltagere per gang. 

Faste sommeraktiviteter i GGG 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 arrangerer Joakim Marksten Invitational sammen med Golfforbundet + Åpen Dag ble avlyst i 

2021. 

• Vennskapsturneringer hos oss, Asker GK, Kongsvinger GK, Romerike GK og Elverum GK 

• Sunnaas lekene på Nesodden ble også avlyst i 2021. 

I løpet av året har vi hatt 36 aktive deltakere/medlemmer og også andre som av en eller annen grunn har hatt 

spesialavtaler som er 16-18 klienter. Vi har samarbeidet spesielt med Frogn kommunes Enhet for psykososialt 

arbeid. 

Våre GGG Trener1 aktiviteter 

Mange av våre Trener1 leder aktiviteter på ettermiddags- og kveldsøkter for mennesker som er under 

behandling i Follo DPS, Stiftelsen P22 Ettervern, Fossum kollektivet og enkeltindivider som trenger en til en 

oppfølging. Det er nedlagt utallige timer gjennom hele 2021 sesongen. 16 – 18 deltagere på disse øktene. 

 

Våre trenere og medlemmer er også aktivt med i mange av klubbens aktiviteter: Golfkarusell for små barn, 

Golfcamp for barn og ungdom, Barnas dag i Badeparken. De utfører mange fadderrunder for nybegynnere og 
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kjører «Marshall» på banen. Flere deltar i ulike komiteer og er frivillige i mange av klubbens aktiviteter.  

Medlemmene i GGG har lagt ned over 4000 arbeidstimer i klubben. 

Økonomi 

Frogn kommune er vår hoved bidragsyter og Golfforbundet og Foreningen Et slag av gangen er også med å 

bidra med aktivitetsmidler. Deltakerne betaler også treningsavgift til GGG. 

 

Lasse Ingeberg 
 

 

Damekomiteene 
Damegruppa/turneringsgruppa har i 2021 bestått av Kirsten Ravne Bugten, Tove Olafsen, Siri Hole og Idunn 

Storrø(leder) 

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

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

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

del av dette tilbudet.  

I sesongen 2020 hadde damene turnering tirsdager som fast dag. Det var et ønske om å endre dag til torsdag. 

Inneværende sesong ble derfor torsdag vår felles dag, der vi hadde tider på formiddag og ettermiddag. 

Oppsummert er vi usikre på om valget med å flytte fra tirsdag til torsdag ble noen suksess. Det var mange 

damer påmeldt på dagtid torsdager, men vi opplevde færre damer på ettermiddagen. Det var sjeldent behov for 

mer enn en flight i dette tidsrommet.  

Vi startet turneringer i mai og hadde dette tilbudet ukentlig gjennom hele sommeren, og siste turnering var 30. 

september. Gjennom hele sesongen ble det spilt Matchplay og Eclectic.  

Siste torsdag i måneden har det vært arrangert sosial kveld der det har vært premieutdelinger. På disse 

kveldene har vi invitert noen ressurspersoner i klubben til gjennomgang av regler og tips til hvordan forbedre 

eget golfspill. Grunnet pandemien ble det ikke arrangert i mai, og det har gjennom sesongen vært begrensinger 

i antall.  

Sesongavslutning ble avholdt 30. september på kafeen. Her ble det premieutdelinger for matchplay, Eclectic, 

dameturnering i tillegg til avslutningsmiddag og sosial hygge. Det ble her også informert om at Damegruppa i 

2022 vil avholde årsmøte. 

Grunnet pandemi ble det ikke arrangert Womens Day. Damegruppa ønsket derfor å arrangere et alternativ til 

dette. Vi inviterte derfor til en sosial lørdag med 9 hulls Texas scramble, og med mulighet for en 

sammenkomst i etterkant. Her laget vi litt egne regler, slik at deltakerne skulle oppleve mest mulig moro med 

golf og med lave skuldre. Det ble en fin ettermiddag og det kom gode tilbakemeldinger fra ca 20 deltakere.  

10-12 september arrangerte vi golftur til Kongsvinger med 19 deltakere.  

Damegruppa har laget en «Velkomstpakke». I håp om å klare og rekruttere flere damer til oss ønsket vi å treffe 

nye damer som var påmeldt på nybegynnerkurs. Der ble det delt ut Velkomstpakker og gitt informasjon om 

vårt tilbud. Det var mange damer på kurs i år- mange har vi møtt, og noen har kommet på damedagene. Det er 

utfordrende å få de med og til å bli. Selv om vi ikke fikk truffet alle damene på de ulike nybegynnerkursene, 

satte de stor pris på velkomstpakke og informasjon. 

Til slutt ønsker jeg å takke Kirsten, Tove og Siri for super innsats i Damegruppa. En stor takk også til Heidi 

Beldring, som alltid er behjelpelig☺Og selvfølgelig en takk til alle flotte damer som har deltatt i årets sesong. 

Gleder oss til sesongen 2022☺ 

 

Idunn Storrø 

 

Senior damer - mandagsdamene 

Komiteen har i 2021 sesongen bestått av Karin Høymyr, Ingeborg Clason og Elisabeth Keim. 

Koronaen gjorde at vi måtte avlyse oppstartsmøtet og at vi kom sent i gang med turneringene.   

Det ble heller ikke tur til Sverige i år på grunn av koronaen. 

Sesongen åpnet med en runde selskapsspill 10. mai. Vi hadde en sosial kveld 24.juni med premieutdeling.  

Det har blitt 430 golfrunder på mandagsdamene og 49 damer har vært innom i løpet av sesongen. 

Det har vært 17 runder med singel/selskap. Vi har hatt noen turneringer som Texas Scramble, greensome, 
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bestball og 3 køller og putter. 

Antall deltakere pr runde har vært omtrent som i fjor ca 24. 

Inger Elisabeth Keim 
 

 

Herrekomiteen 

Herregruppa har i 2021 hatt 36 betalende medlemmer mot 39 året før. I tillegg har vår Facebook gruppe vokst 

til 324 medlemmer (opp 7,6% fra 2020), noe som antyder et enda større potensial enn medlemstallene tilsier. 

I 2021 ble det gjennomført flere ulike konkurranser: 

Årets herre 

Gjennom sesongen har herregruppas deltagere hatt anledning til å levere ett tellende scorekort per uke der 

gjennomsnittet av de åtte laveste nettoscorene teller i konkurransen. Topp 3 ble som følger: 

1. plass: Håkon Wærstad (netto 68,8) 

2. plass: Anders Huseby (netto 69,0) 

3. plass: Linus Lundh (netto 69,1) 

Eclectic 

I tilknytning til Årets herre-konkurransen ble det også arrangert en eclectic-konkurranse. Hver uke var det 

mulig å levere ett scorekort og den beste scoren på hvert hull gjennom sesongen var tellende. Topp 3 var som 

følger: 

1. plass: Håkon Wærstad (54 slag - 16 innleverte runder) 

2. plass: Arne Heiestad (58 slag - 7 innleverte runder) 

3. plass: Geir Leknes, Linus Lundh og Tobias Ingeroth (58 slag - 9 innleverte runder) 

Årets fuglejeger 

Siste konkurranse i tilknytning til Årets herre er kåringen av årets fuglejeger. Her gir hull med score under par 

poeng og poengene snittes på minimum 8 runder. Topp 3 var som følger: 

1. plass: Geir Leknes (2,89 poeng) 

2. plass: Arne Heiestad (2,88 poeng) 

3. plass: Tobias Ingeroth (2,56 poeng) 

Hederlig omtale deles ut til Jon Erik Skau som kunne skilte med en HiO. 

Onsdagsgolf 

En nyvinning for sesongen var en ukentlig onsdagsturnering. Årets onsdagsgolfer ble kåret ved hjelp 

av et OoM-poengsystem: 

1. plass: Jon Erik Skau (380 poeng) 

2. plass: Geir Henning Lindstrøm (330 poeng) 

3. plass: Arne Heiestad (310 poeng) 
Herregruppas Matchplay 

Turneringen avvikles løpende gjennom sesongen etter nærmere avtale mellom matchenes deltagere. I 

årets finale møttes Torkel Lien og Kjetil Moberget, der sistnevnte stakk av med seieren. 
Match mot senior herrer 

Matchen spilles hver år i et Ryder Cup-format. I år vant dessverre senior herrer. 
 

 

Kjetil Moberget 

 

 

Turneringskomiteen 

Turneringskomiteen har i år bestått av Jytte Haldrup – Qi Xiao Yan – Christian Blix – Håvard Harstad og 

Haldor Skatteboe. 

Markus Harboe har også i år tatt ansvaret for KM i putting med god deltagelse og så har vi Heidi og Jens som 

alltid stiller opp hvis vi trenger hjelp. 

 

Året 2021 startet også som i 2020 med strenge korona restriksjoner, noe som gjorde at vi måtte avlyse de 

første planlagte turneringene. 
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17 mai turneringen var den første vi kom i gang med og de resterende gikk som planlagt med de til enhver tid 

gjeldene restriksjonene som vi var pålagt. 

Vi vil også takke medlemmene for at de var flinke til å overholde de til enhver tid gjeldene restriksjonene. 

Det har også i år vært god deltagelse på alle turneringene og som vanlig var Månedsmesteren den mest 

populære. 

Til Drøbak Masters hadde i år vi venteliste og Årets vinner ble Christian Holter. 

Turneringskomiteen har et ønske og ber dere om å være flinkere til å overholde påmeldings fristene til 

turneringene, noe som letter vår jobb og som gjør at flere kan få spille. 

Årets siste turnering Ekte- og vennskapsturneringen ble som vanlig avholdt med god deltagelse og servering 

av mat og drikke. 

Vi ønsker alle dere som har deltatt i år velkommen tilbake neste år og selvfølgelig er alle dere andre også 

hjertelig velkommen til nye og spennende turneringer.  
 

 
Haldor Skatteboe 

 

Banekomiteen 

Banekomiteen har i sesongen 2021 bestått av Odd Arne Johansen, Tom Ole Parker og Kjell Nordaas. I 

forbindelse med enkelte prosjekter har også Rune Wallner og Marit Munthe-Kaas deltatt. Drøbak GK har også 

igjennom sesongen 2021 stått fram som en topp bane med meget god kvalitet. Banekomiteen takker 

greenkeeperne for meget bra innsats igjennom hele sesongen. Treningsområdet ved hull 11 har fått nye og 

utvidede klippelinjer som gir større muligheter til variasjon, lengder og bedre treningsmuligheter.  

Det har kommet opp permanent nett langs høyre side på hull 2. Dette var noe man var veldig spent på, men vi 

anser ikke dette som en hindring som vil forstyrre spillet nevneverdig.  

Rangen har fått nytt betongdekke som gjør at man får et rett og stabilt underlag som skal holde i mange år. 

Dekket muliggjør også for påbygg hvis behovet melder seg. 

Det er gjort endringer på bunkere på hull 4 og 15, og dreneringen på hull 4 er utbedret i forbindelse med 

endringen. 

Odd Arne Johansen 

 

 

 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen startet prosessen senhøstes 2021.Vi har hatt 4-5 møter, både fysisk og på Teams. 

Noen av de nye kandidatene har presentert seg ved fremmøte, samt at noen har blitt forespurt  

pr. mail /telefon. 

Avgjørelsene har blitt enstemmig vedtatt. 

Hele Valgkomiteen stiller til gjenvalg. 
 

Roy Barth Gundeid 

 

Medie- og pressekontakt 

Golfåret 2021 har vært et år uten store turneringer ut over de normale klubbarrangementene i DGK. Det har 

således vært viktig å konsentrere seg om klubbens interne aktiviteter – fra de eldste, til de yngste – fortsatt 

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

frem de yngstes resultater i lokalpressen.  

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

juniorer som for eksempel Mikkel Antonsen og Philip Linberg Bondestad, som nå har passert øverste 

junioralder og som er i – eller på vei til - USA for å studere og spille college-golf – i vårt æresmedlem Viktor 

Hovlands fotspor. Det har også vært viktig å vise frem de aller yngste – uansett resultater.  



 15 

Ettersom de fleste golfkarusellene og campene har vært fulltegnet, har vi i år tonet ned 

forhåndspressemeldingene om disse, men vil også neste år følge med og produsere pressemeldinger hvis 

behov. 

Det er i 2021 totalt produsert 16 pressemeldinger. Vi har satset spesielt på resultatmeldinger fra samtlige 

regulære klubbmesterskapsturneringer og DGK Masters, samt Klubbmesterskapet i putting. I tillegg er det 

produsert pressemeldinger ifm med DGKs årsmøte, ny styreleder og nytt styre, sesongstart og 

sesongavslutning og foreløpige resultater fra 2021-sesongen. Det planlegges normal oppfølging av klubbens 

årsmøte i 2022- med forhåndsomtale inkl. «klipp» fra årsmeldingen. 

Totalt er det registrert et 20-talls medieoppslag om golf i Amta i 2021 – 16 av er disse basert på våre 

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

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

DGKs pressekontakt J. Ketil Steine minner fortsatt om at komiteene holder kontakt og gir innspill om 

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

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

 
Jan Ketil Steine 
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9  Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport 

 

Resultatregnskap 

 

Resultatregnskap for 2021 Drøbak golfklubb 

 

  Note 2021  2020 

Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv. 8 10 005 472  8 896 255 

Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 9 5 524 289  5 752 098 

Sum driftsinntekter  15 529 762  14 648 354 

     
Lønnskostnad 1 (5 563 592)  (4 883 011) 

Avskrivning varige driftsmidler 2 (305 887)  (285 000) 

Annen driftskostnad 6 (9 324 158)  (8 484 952) 

Sum driftskostnader    (15 193 637)  (13 652 964) 

     

Driftsresultat  336 124  995 390 

     
Annen renteinntekt  11 371  16 280 

Annen finansinntekt  -  206 

Sum finansinntekter  11 371  16 486 

     

Annen rentekostnad  -  (211) 

Annen finanskostnad  (103)  (224) 

Sum finanskostnader  (103)                       (435) 

     

Netto finans  11 268  16 051 

     

     

Årsresultat  347 393  1 011 441 

     
Overføringer     

Annen egenkapital 5 347 393  1 011 441 

Sum  347 393  1 011 441 
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Balanse 

Balanse pr. 31. desember 2021 Drøbak golfklubb 

 

EIENDELER  Note 2021  2020 

Anleggsmidler      

Golfbane, Proshop/garderober 2,3 2 219 400  2 025 000 

Maskiner, utstyr 2,3 270 900  253 000 

Sum varige driftsmidler  2 490 300  2 278 000 

Finansielle anleggsmidler     

Aksjer i Drøbak Golfhus AS  316 000  316 000 

Fordring Drøbak Golfhus AS  -  31 553 

Sum finansielle anleggsmidler  316 000  347 553 

Sum anleggsmidler  2 806 300  2 625 553 

Fordringer     

Kundefordringer  7 570  45 049 

Andre fordringer  1 807 580  1 816 225 

Sum fordringer  1 815 150  1 861 275 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 5 204 344  4 507 410 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  5 204 344  4 507 410 

Sum omløpsmidler  7 019 494  6 368 685 

Sum eiendeler   9 825 794  8 994 238 

 

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 5 489 926  5 142 533 

Sum opptjent egenkapital  5 489 926  5 142 533 

Sum egenkapital  5 7 606 039  7 258 646 

Gjeld     

Annen langsiktig gjeld     

Medlemslån  70 000  87 000 

Sum annen langsiktig gjeld  70 000  87 000 

Sum langsiktig gjeld  70 000  87 000 

     

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld  1 077 917  725 560 

Skyldig offentlige avgifter  291 220  270 484 

Annen kortsiktig gjeld  780 619  652 547 

Sum kortsiktig gjeld  2 149 756  1 648 592 

      
Sum gjeld  2 219 756  1 735 592  

     
Sum egenkapital og gjeld  9 825 794  8 994 238 
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Noter til regnskapet 2021 

 

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: 2021 2020 

Lønninger 4 583 287 4 026 025 

Arbeidsgiveravgift 682 665 575 892 

Tjenestepensjon 242 883 241 342 

Andre ytelser 54 757 39 752 

Sum lønnskostnader 5 563 592 4 883 011 

   

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

   

Lønn til daglig leder  2020 

Daglig leder 763 226 731 782 

Fri tlf. 4 392 4 392 

Andre naturalytelser 6 224 10 523 

Total lønn daglig leder 773 842 746 697 

 

Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende personer 

eller ansatte. 

 

Revisor 

  

Kostnadsført revisjonshonorar 51 000,- 

Det er kun vanlige revisjonshonorarer. 

  

   



 19 

   

 

 

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                           -15 675 941  -1 044 329 -101 933 - 16 822 203 

     

Bokført verdi 1.1.2021      1 869 600 155 400 253 000 2 278 000 

     

Årets tilgang 426 287  91 900  

   0  

Årets avgang   0  

Årets gevinst ved avgang   0  

Årets avskrivninger -207 887 -24 000 -74 000 -305 887 

     

Bokført verdi 31.12.2020 2 088 000 131 400         270 900      2 490 300 

     

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. 

 

2021            2020___ 

Totalt kostnadsført leie                     1 897 946                1 530 110

  

 

Det ble i 2020 inngått ny leasingavtale 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. 151 991,- 

 

 

 

 

 



 20 

 

Note 5 – Egenkapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 6 - Andre driftskostnader   

                               2021                    2020 

Kontor- og administrasjonskostnader 1 324 665 1 241 491 

IT-kostnader  162 162 181 772 

Banekostnader  5 581 567 4 629 968 

Reisekostnader  2 705 10 061 

Turneringskostnader/trening 815 641 949 711 

Andre kostnader   1 437 418 1 471 949 

Sum andre driftskostnader 9 324 158 8 484 952 

     

     

Note 7 - Antall medlemmer   

     

Klubben hadde 1801 medlemmer ved årets slutt.  

     

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

     

Regnskapsposten består av: 2021 2020 

Medlemskontingenter  9 290 590 8 194 384 

Sponsorinntekter  147 500 130 500 

Andre inntekter  567 373 871 371 

Sum     10 005 472  8 896 255 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 2021 2020 

   

Selskapskapital 2 116 113 2 116 113 

Annen egenkapital 01.01 5 142 533 4 131 092 

   

Årets overskudd/-underskudd 347 393 1 011 441 

Sum egenkapital 31.12 

 

7 606 039 7 258 646 
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Note 9 - Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. 

     

Regnskapsposten består av: 2021 2020 

Greenfee   2 813 634 3 237 281 

Leieinntekt   579 523 409 616 

Sponsorinntekt arrangementer 283 200 364 900 

Turneringer   80 750 45 800 

MVA kompensasjon  952 929 656 832 

Tilskudd fra Norges Golfforbund 54 150 15 000 

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund 122 573 64 340 

Tilskudd fra Frogn Idrettsråd 20 000 21 000 

Tilskudd fra Frogn Kommune GGG 75 000 95 000 

Tilskudd fra Norsk Tipping 150 609 133 090 

Et slag av gangen ESAG  45 000 - 

Andre inntekter  71 100 26 787 

Andre tilskudd  83 672 271 401 

Avtale DFI  192 150 - 

Gevinst avgang anleggsmidler  - 411 051 

      5 524 290 5 752 098 
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Revisor 
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Kontrollkomiteen 
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10 Innkomne forslag 

 Det var ved fristens utløp 7. mars ikke kommet inn forslag fra medlemmer. 

 

10.1 Styrets forslag – Banklån 

Styret ber årsmøte om tillatelse til å ta opp et lån på inntil kr. 4 millioner for å dekke 

kostnader til oppgradering ankomst hull 1, garasjebygg, overbygg range, 

utbedring/oppgradering: ut- og innkjøring samt P-plass og toaletter. 

 

10.2 Styrets forslag – Virksomhetsplan 2022 - 2025 

 Ny Virksomhetsplan er utarbeidet og styret ber årsmøte om godkjenning. 
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11  

11.1 Styrets forslag til kontingenter* 

 

        

   Kontingent 

2021 

 Kontingent 

2022 
Kommentar 

Junior:    

Barn 0-16 år                                           700  750 1) 

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

    

Medlem f.o.m 21 år    

Senior hovedmedlem I                         7 850 8 200 1) 

Senior hovedmedlem II                                 7 050 7 380 1)   

Senior hovedmedlem III 8 850 9 300 1) 

 

Hovedmedlem 21-28 år I 4 700 4 900 1) 

Hovedmedlem 21–28 år III 5 700 5 950 1) 

 

Student 21-28 år I 4 200 4 350 1) Kun m/gyldig studentbevis 

Student 21-28 år III 5 200 5 450 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 1 900 2)1 runde inkludert 

    

*Norges Golfforbund anbefaler at de årlige medlemskontingentene følger konsumprisindeksen.  

  Styret har lagt seg litt under indeksen i år. 

 

I –   Eier av låneobligasjon 

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

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

 

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

oppfordrer alle til å opprette autogiro i sin bank. Norkred sender ut faktura på hele beløpet. 

Ønsker du delbetaling tar du direkte kontakt med Norkred. For de som tar kontakt krediterer Norkred 

hele beløpet og utsteder nye fakturaer. Det tilkommer et fakturagebyr per utsending.  

 

11.2 Styret gis fullmakt til å beslutte treningsavgifter. 
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12  Styrets forslag til budsjett 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Budsjett 

               

Resultat 

               

Budsjett 

Beskrivelse                     2021 2021         2022 

Inntekter    

Medlemskontingenter 9 000 000 9 290 599 9 750 000 

Eierskiftegebyr 50 000 23 000 50 000 

Gjestespill / greenfee 2 600 000 2 813 634 2 750 000 

Offentlige tilskudd 350 000 467 332 510 000 

Startkontingenter 400 000 326 673 350 000 

Egenandeler trening og konkurranser 150 000 152 700 150 000 

Totale leieinntekter 442 610 579 523 597 838 

Totale bedriftsinntekter 400 000 430 700 475 000 

Gevinst avgang anleggsmidler 0 0 0 

Andre inntekter 400 000 492 672 220 000 

MVA kompensasjon 700 000 952 929 850 000 

    

    

Sum inntekter 14 492 610  15 529 762 15 702 838 

     

Kostnader    

Personalkostnader    

Lønn inkl. AGA og sos. kostnader 5 472 371 5 606 394 5 947 113 

    

    

 Kontor, felleskostnader    

Og eksterne tjenester 1 473 000 1 354 867 1 631 000 

     

Komité og medlemskostnader 1 875 000 2 012 590 1 990 000 

     

Bane og anleggskostnader    

Leiekostnader 1 510 000 1 452 862 1 560 000 

Innsatsmidler bane 1 185 000             1 998 948 1 455 000 

Maskinkostnader 2 000 000 1 945 672 1 980 000 

Forsikringer 210 000 228 264 200 000 

Avskrivninger 400 000 305 887 500 000 

Øvrige kostnader 350 000 288 153 300 000 

Sum bane og anleggskostnader 5 655 000 6 219 786 5 995 000 

    

Sum kostnader 14 475 371 15 193 637 15 563 113 

Driftsresultat 17 239 336 124              139 725 

     

Finansnetto 8 000 11 268 8 000 

     

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0 0 

     

Resultat 25 239 347 393 147 725 
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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   IPV  (2021-2022) 

Nestleder: Leif Håkonsen      (2022-2023) 

Styremedlem: Lise Jensen Witzøe  IPV  (2021-2022)   

Styremedlem: Tom Ole Parker    (2022-2023)   

Styremedlem: Karen Therese Edelberg   (2022-2023)     

Varamedlem: Camilla Mack-Berge    (2022) 

Varamedlem: Martine Lien     (2022)  

 

14.2  Valgkomiteens forslag til Kontrollkomité 

Leder:   Arne Heistad     (2022) 

Medlem:  Nils Bergei     (2022)   

Varamedlem:  Herdis Eikemo     (2022)   

Varamedlem:  Mona Blomst Frostrud    (2022)  

 

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      (2022)   

Medlem:  Cato Hellvik     (2022)    

Medlem:  Siv Gade Lien     (2022)    

Varamedlem:  Sandra Nordaas     (2022)   

 

IPV – Ikke på valg 

 

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

  

15 Valg av revisor 

 

Styret foreslår at ny revisor, AS Revision, Vangsveien 10 1814 Askim. 

 


