
 

 

          
                                    
Årsmøte SGK 2021 
Sted: Klubbhuset 
Tid: 21.02 2022   kl. 18:00 
 
 
 

1. Godkjenning av de stemmeberettige 
2. Godkjenning av innkalling. 
3. Godkjenning av saksliste. 
4. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 
5. Årsmelding 2021 
6. Regnskap for 2021 
7. Budsjett 2022 
8. Organisasjonsplan 
9. Behandle innkomne forslag  
10. Medlemssatser og priser 2022 
11. Valg 

 
 

Etter at årsmøtet er ferdig så blir det medlemsmøte med disse sakene: 
 
- Gjennomgang av turneringssesongen 2021 
- Planer for golfklubben/golfbanen framover 
 

 
 
 
 
Dato.                                                                           Dato.    
 
 
 
————————————                                            ——————————-                                                  
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Årsmøte sak 5 – Årsmelding 2021 
 
Forslag til vedtak 

 

Årsmøtet godkjenner styret sitt forslag til årsmelding for 2021. 
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Årsrapport Sauda Golfklubb 2021- Styrets beretning 
 
Sammendrag 

2021 var det 13. fulle driftsåret til Sauda Golfklubb etter at golfbanen åpnet 31. mai 2008.  
 
Det har vært god aktivitet i klubben i 2021. Antall medlemmer har økt, og vi har hatt flere 
greenfee-spillere enn tidligere. Også på driving rangen har aktiviteten vært god. 
 
Til nyttår så var vi 152 medlemmer. Dette er en økning på 18 fra året før. 
Av disse var 47 i klassen yngre/eldre junior.  
Fortsatt er det en stor overvekt av menn som er medlemmer. Antall kvinner var 25 i 2021. 
 
Regnskapet viser et underskudd på 153.838,-. Budsjettert underskudd var 215.500,-. 
Inntektene har vært gode og spesielt Greenfee og Driving Range har hatt en solid økning.  
 
Banen har fungert godt i 2021. Det har vært en del utfordringer med noen av greenene. 
Dette førte til mye arbeid for banemannskapene og det er lagt ned en betydelig 
dugnadsinnsats for å løse problemene. Deler av året så måtte vi stenge utslaget på hull en på 
grunn av sikkerheten til naboene. Ellers har banen vært i god stand. 
 
Driving Rangen har vært flittig besøkt. Nytt av året er at det er montert «gjerde» på lensa. 
Dette har gjort at arbeidet med å samle inn baller har blitt enklere og at vi mister færre 
baller. 
 
Turneringssesongen ble avviklet som normalt i år. Til tross for Corona-restriksjoner så ble 
alle turneringene gjennomført som planlagt. Påmeldingen har vært omtrent som foregående 
år. Nytt av året er at det har vært arrangert egne ungdomsturneringer. 
 
 

Organisasjon  

Årsmøtet for 2020 ble avholdt 25.mai 2021. Som forrige år så ble møtet avholdt på Teams på 
grunn av Corona-restriksjoner. 
 
Etter valget på årsmøtet har klubbens sin organisasjon sett slik ut: 
 

Styre 

Leder:      Bente Kristin Rafdal 
Nestleder/sekretær:    Arild Hodne  
Kasserer:      Egil Bakke 
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Drifts- og baneansvarlig:    Sigrid Isberg Klyve 
Klubbhus:      Hilde Hodne  
Styremedlem:     Helene Ness  
 
Varamedlem:    Ivar Øvrebø 
                        
Valgkomite 
Leder:     Svein Fløgstad 
Medlem:     Waldemar Olsen 
Medlem:     Ingrid Kristiansen 
 
Varamedlem:    Tore Eeg 
 
Kontrollkomite 

      Bjørn Håheim 
      Martha Zweedijk 
 
Varamedlem:    Jonn Ove Olsen 
 

Styret har avviklet 7 styremøter i perioden fra forrige årsmøte. 
       

 

Økonomi 

I 2021 gikk klubben med 153.838 i underskudd. Budsjettert underskudd var 215.500. 
Underskuddet skyldes innkjøp av greenklipper i 2020 og kostnader til sikring av utslaget på 
hull 1. 
 
Sauda Golfklubb betalte dette året 562.500 (inklusiv MVA) i baneleie til Sauda Golfbane AS. 
Baneselskapet har også dette året gitt en kompensasjon til klubben for dugnad knyttet til 
banedrift på 200.000. 
 
 
Driften av klubben var i 2020 økonomisk sunn, også for 2021-sesongen er det lagt opp til den 
samme rimelige banedrift som i årene forut.   
 

Rekruttering og medlemspleie 

I 2021 har det vært arrangert fire  antall Veien til Golf kurs med i alt 25 deltagere. 
Opplæringsansvarlig er Erik Husebø 
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Klubben deltar i prosjektet Golfjentene som arrangeres gjennom NGF. Dette er et langsiktig 
tiltak for å få flere jenter til å spille golf. 
 
Styret har i løpet av året sendt ut to nyhetsbrev med informasjon om aktiviteten i klubben.  
 
Som et tiltak for rekruttering ble Eirik Grønhaug fra Haugesund golfklubb innleid til en felles 
protime på drivingrangen. I alt ni medlemmer deltok på protimen. 
 
TV Haugaland var på besøk i sommer og golfbanen vår ble godt profilert i programserien 
Golfdrømmen på TV Haugaland.  
 
 

Banen og driving range 

Driften av banen har fungert godt gjennom sesongen. Banen åpnet 27. mars og stengte 23. 
november. 
 
Det har vært en del utfordringer med noen av greenene. Dette førte til mye arbeid for 
banemannskapene og det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å løse problemene. 
Greenene er skjært både på kryss og tvers. Sveio Golfklubb har lånt oss en skjæremaskin, 
som sår i gressfrø, samtidig som den skjærer.   
 
Deler av året så måtte vi stenge utslaget på hull en på grunn av sikkerheten til naboene. 
Ellers har banen vært i god stand. 
 
Klubben fikk låne en robotgressklipper av Monter Sauda i 2021. Denne ble testet ut på hull 9 
og erfaringene var gode. 
 
Driving Rangen har vært flittig besøkt. Nytt av året er at det er montert «gjerde» på lensa. 
Dette har gjort at arbeidet med å samle inn baller har blitt enklere og at vi mister færre 
baller. 
 
Klipping av fairway og greener er også i år utført på dugnad. I juli og august leide vi inn en 
person fra Lofthus maskin til å avlaste dugnadsgjengen. 
 
Dugnadsarbeid 

Sauda Golfklubb er en 100% dugnadsdrevet klubb. I løpet av året blir det lagt ned en 
formiddabel dugnadsinnsats. Både på stell av banen, drift av drivingrange, klubbhus og 
kursing av nye medlemmer så blir det lagt ned dugnadsinnsats som er langt over det en kan 
forvente. 
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I 2021 har det vært lagt ned om lag 1000 dugnadstimer på banen, 500 timer på drivingrange 
og 500 timer på turneringer, styrearbeid osv. 
 
Det har vært arrangert sju fellesdugnader på banen denne sesongen. Dugnadene har stort 
sett hatt godt oppmøte. 
 
Styret takker for all dugnadsinnsats som er gjort i løpet av sesongen!  TUSEN TAKK!  
En spesiell takk til Ståle Lunde og Stig Amdal for arbeid med drivingrange og teknisk anlegg 
på banen. 
 
Klubbhus 

Driften av klubbhuset har også i år vært preget av Corona-restriksjoner.  
 
Greenfeeavtaler 
Sauda Golfklubb har greenfeeavtale med Haugesund Golfklubb Kolnes.+ Stord og Skudenes. 
Disse gjelder for 3 år fra 2020.  
 
Markedsføring / sponsorer / støttemidler 

Golfklubben har pr. dato disse sponsoravtalene: 
 

  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Oppsummering av aktiviteter i 2021: 

SIKKERHETSNETT HULL 1: 
Det er satt opp stolper og skal monteres nytt sikkerhetsnett mot husene på Urabøen. 
 
Det er kjøpt inn tilsvarende stolper og nett for å sikre mot Ringhagen. 
Entreprenør er bestilt og det gjenstår kun montering. 
 
STARTTIDSBESTILLING I GOLFBOX: 

Sponsor Beløp Varighet 
Eramet Norway AS 20.000,- + 25.000,- i bonus 31.12.2022 
Saudefaldene 10.000,- + annonsestøtte 10.000,- 31.12.2022 
Effektivt Renhold 15.000,- 31.12.2022 
Statkraft 15.000,- 31.12.2022 
AS Forskaling 10.000,- i rangeballer 31.12.2022 
Tveit Park 6.000,- 31.12.2022 
Statnett 10.000,- 31.12.2021 
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Vi har innført starttidsbestilling i Golfbox. Alle som skal spille på banen skal registrere seg i 
Golfbox før de slår ut på hull 1. 
 
Hvis det er kø så har den som har bestilt førsterett til starttiden. 
 
DRIVING RANGE:  
Montert nytt gjerde på lensa slik at det blir mindre tap av baller.  
 
GOLFJENTENE: 
Vi har meldt oss på med deltagelse på Golfjentene som arrangeres gjennom NGF. Dette er et 
langsiktig tiltak for å få flere jenter til å spille golf. Bente Dolmen Wigelius er hovedansvarlig 
for Golfjentene og fikk inn midler til dette prosjektet med en god søknad til Sparebank 
Stiftelsen. Bra jobba!  
 
PROFILERING: 
God profilering av klubben og banen i programserien Golfdrømmen på TV HAUGALAND. 
Vi hadde en kjempefin dag med jenter fra Risvoll Skule. Det var en god opplevelse for de og 
for oss så vi satser på å få til flere ganger i neste sesong.  
 
TURNERINGSINFO:  
Nytt i år: ungdomsturnering annenhver tirsdag, for aldersgruppe 0 – 20 år. Dette var det 
dårlig oppslutning på, men vi gir oss ikke og ser etter muligheter for å få det i gang neste 
sesong. 
 
Ellers har det blitt avholdt mange kjekke turneringer, det kommer videre informasjon om 
dette i medlemsmøte umiddelbart etter årsmøte.  
 
Planer for 2022 

 
I 2022 vil styret prioritere å gjøre ferdig sikringen av hull 1 og å gjøre området rundt utslaget 
på hull 1 mere attraktivt.  
 
Ellers er det flere prosjekter som er aktuelle å gjennomføre. Blant annet: 

 

 Nye utslagssteder slik at banen blir en 18-hulls bane. 

Etter forrige årsmøte så ble det satt ned en arbeidsgruppe for å se på om det er 

mulig å lage nye utslagssteder slik at banen blir en 18-hulls bane. Arbeidsgruppen 
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har levert et forslag og nytt styre må ta stilling til om klubben skal gå videre med 

planene. 

 Innkjøp av robotklippere for klipping av fairway.  

Prøveprosjekt på hull 9 i 2021 fungerte godt. 

 

 Tilbygg til klubbhuset – oppbevaring av golfbagger 

Vi har søkt om midler til utbygg uten å få tilslag så langt. 

 

 Golfsimulator.  
Det planlegges et prosjekt for bedre utnyttelse av Saudahallen. Klubben har spilt 
inn ønske om golfsimulator i dette prosjektet.  
 

 Puttegreen på hull 1 

Hans Wigelius har lagt en plan for å lage en puttegreen ved utslaget til hull 1 

 

 Tilrettelegge for bobiler på parkeringsplassen 

Antall bobilturister på besøk ved golfbanen i sommer øker og det kan være aktuelt 
å legge bedre til rette med strøm osv. Baneselskapet tar kontakt med Sauda 
Kommune med ønske om at parkeringsplassen må asfalteres, og om det kan settes 
opp ladestasjoner for el biler i området.  
 

Styret ønsker innspill fra medlemmene om hvilke av disse prosjektene som skal prioriteres. 
Dette vil vi ta opp på medlemsmøte etter årsmøtet og eventuelt spør medlemmene ved bruk 
av Questback eller lignende verktøy. 
 
 
 
___________________                              ___________________      
Leder Bente Kristin Rafdal                      Nestleder Arild Hodne 
 
 
___________________                    ___________________      
Kasserer Egil Bakke               Styremedlem Helene Ness 
 
 
___________________               ___________________      
Bane ansvarlig Sigrid Isberg Klyve         Styremedlem Hilde Hodne 
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Årsmøte sak 6 – Regnskap for 2021 
 
Forslag til vedtak 

 

Årsmøtet godkjenner vedlagte regnskap for 2021. 
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Driftsinntekter: 
Regnskap 

2021

Regnskap 

2020

Budsjett    

2021

Avvik 

budsjett

Sponsormidler 98 000 131 884 120 000 -22 000

Medlemskontingenter 405 918 395 862 390 000 15 918

Inntekter kurs 19 677 10 890 10 000 9 677

Salg diverse 57 969 46 490 45 000 12 969

Salg greenfee 113 085 89 450 85 000 28 085

Inntekter driving range 145 338 126 910 130 000 15 338

Kommunale idrettsmidler 12 000 7 800 7 500 4 500

Gaver/bankrådsmidler 20 000 0 0 20 000

Momskompensasjon  NIF 80 905 53 323 50 000 30 905

Inntekter turnering/mesterskap 106 210 121 900 115 000 -8 790

Norsk Tipping 25 797 49 280 40 000 -14 203

Sum  driftsinntekter 1 084 899 1 033 789 992 500 92 399

Driftskostnader:
Regnskap 

2021

Regnskap 

2020

Budsjett   

2021

Avvik 

budsjett

Innkjøp varer for videresalg 35 799 16 730 20 000 15 799

Leie golfbane 562 500 547 875 550 000 12 500

Lys og varme 22 447 16 530 17 000 5 447

Turnering,ballinnskjøp,premier 49 604 54 530 50 000 -396

Kostn.klubbhus, inventar,driftsmatr 27 070 17 640 100 000 -72 930

Kjøp av greenklipper 355 110 30 000 200 000 155 110

Vedlikehold golfbane +range 59 181 5 937 10 000 49 181

Drift/data/kontor/telef/ kurs matr 29 480 57 943 25 000 4 480

Drivstoff og vedlikehold klippere 21 311 60 547 20 000 1 311

Forsikring 5 379 1 718 2 000 3 379

Reklame/annonser 820 14 732 10 000 -9 180

Medl.kontingent/Norsk golf/ NGF 45 012 55 127 50 000 -4 988

NM kostnad turnering 6 000 0 5 000 1 000

Bankkort/gebyr 15 474 15 817 15 000 474

Annen kostnad fradragsbr. 3 550 12 369 13 000 -9 450

Fordelingsnøkkel 0 2 861 3 000 -3 000

Sum driftskostnader 1 238 737 910 356 1 087 000 151 737

Driftsresultat -153 838 174 543 -214 500 60 662

Finans kostnader 0 70 1 000 -1 000

Ordinært resultat -153 838 174 473 -215 500 61 662

Regnskap Sauda Golfklubb - 2021
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1500 Kundefordringer
1560 Låneavtale Sauda Golfbane
1910 Kasse
1920 Bank 3202.20.27823
1930 Bank 3305.20.55747

2050 Annen egenkapital

2250 Lån fra Sauda Golfbane
2280 Andeler

2400 Leverandørgjeld
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
2791 Interimsskulder gavekort

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021 
 
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Omløpsmidler
122 105,00 -95 904,96 26 200,04
200 000,00 0,00 200 000,00

170,00 -170,00 0,00
527 775,54 -46 587,85 481 187,69

-2,00 0,00 -2,00
850 048,54 -142 662,81 707 385,73

 
SUM EIENDELER 850 048,54 -142 662,81 707 385,73

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-517 231,98 0,00 -517 231,98
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 153 837,43 153 837,43

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -517 231,98 153 837,43 -363 394,55

Gjeld
Langsiktig gjeld

-50 000,00 0,00 -50 000,00
-26 500,00 0,00 -26 500,00
-76 500,00 0,00 -76 500,00

 
Kortsiktig gjeld

-94 221,00 -45 292,62 -139 513,62
-34 113,48 34 218,00 104,52
-4 480,00 -100,00 -4 580,00

-132 814,48 -11 174,62 -143 989,10

 
Sum gjeld -209 314,48 -11 174,62 -220 489,10

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -726 546,46 142 662,81 -583 883,65

Saldo 123 502,08 0,00 123 502,08

Balanserapport
SAUDA GOLFKLUBB 
983443079

Utskrevet av Egil Bakke 18.01.2022 09:19:05 Visma eAccounting
Side 1 av 1
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Årsmøte sak 7 – Budsjett for 2022 
 
Forslag til vedtak 

 

Årsmøtet godkjenner styret sitt forslag til budsjett for 2022. 
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Driftsinntekter: 
Budsjett    

2022

Regnskap 

2021

Sponsormidler 100 000 98 000

Medlemskontingenter 400 000 405 918

Inntekter kurs 15 000 19 677

Salg diverse 50 000 57 969

Salg greenfee 100 000 113 085

Inntekter driving range 140 000 145 338

Kommunale idrettsmidler 12 000 12 000

Gaver/bankrådsmidler 0 20 000

Momskompensasjon  NIF 75 000 80 905

Inntekter turnering/mesterskap 105 000 106 210

Norsk Tipping 25 000 25 797

Sum  driftsinntekter 1 022 000 1 084 899

Driftskostnader:
Budsjett 2022

Regnskap 

2021

Innkjøp varer for videresalg 35 000 35 799

Leie golfbane 562 500 562 500

Lys og varme 20 000 22 447

Turnering,ballinnskjøp,premier 50 000 49 604

Kostn.klubbhus, inventar,driftsmatr 25 000 27 070

Kjøp av greenklipper 0 355 110

Vedlikehold golfbane +range 60 000 59 181

Drift/data/kontor/telef/ kurs matr 30 000 29 480

Drivstoff og vedlikehold klippere 25 000 21 311

Forsikring 5 500 5 379

Reklame/annonser 3 000 820

Medl.kontingent/Norsk golf/ NGF 50 000 45 012

NM kostnad turnering 6 000 6 000

Bankkort/gebyr 16 000 15 474

Annen kostnad fradragsbr. 5 000 3 550

Fordelingsnøkkel 0 0

Sum driftskostnader 893 000 1 238 737

Driftsresultat 129 000 -153 838

Finans kostnader 0 0

Ordinært resultat 129 000 -153 838

Budsjett 2022
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Årsmøte sak 8 – Organisasjonsplan 
 
Forslag til vedtak 

 

Årsmøtet godkjenner vedlagte organisasjonsplan for Sauda Golfklubb. 
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Organisasjonsplan Sauda Golfklubb

Årsmøte

Styret

Turneringskomite

Kontrollkomite Valgkomite
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Årsmøte sak 9 – Innkomne forslag 
 

Ingen forslag til behandling. 

 

Styret har mottatt flere innspill i forkant av årsmøte. Disse vil bli diskutert på medlemsmøte 

etter årsmøtet.  
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Årsmøte sak 10 – Medlemssatser og priser 2022 
 

Styret stiller seg bak konklusjonene i vedlagte notat fra arbeidsgruppen: Medlemslån Sauda 

Golfklubb. 

 

Forslag til vedtak 

 

Styret forslår disse endringene i medlemssatser for 2022: 

 

Hovedmedlem med medlemslån – fritt spill:  4.200,- pr. år   (3.400,- i 2021) 

Hovedmedlem uten medlemslån – fritt spill  4.200, pr. år  (5.400,- i 2021) 

 

Videre foreslås en overgangsordning som sikrer at alle som har betalt medlemslån 

minst skal ha registrert 4 års fritt spill, og dermed realisert tilsvarende verdi som lånebeløp. 

Overgangsordningen foreslås å vare til utgang av sesongen 2025. 

 

I disse årene vil det være en medlemskategori «Fritt spill, overgangsordning medlemslån». 

For denne kategorien foreslå styret en årspris på 3.400,-.  

Overgangsordning skal kun gjelde medlemmer som har hatt medlemslån kortere enn 4 år og 

som utbetalte lånet før generalforsamling 2022. 
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Forutsetter at 

Sauda Golfklubb 

er hjemmeklubb

Årskontingent Fritt spill 
Redusert 

greenfee

Utstedelse 

av grønt 

kort

kr 4 200 X X

kr 3 400 X X

kr 2 100 X X

kr 1 200 X X

kr 100 X X

kr 600

kr 1 200 X

kr 2 500 X

Man-Fre
Lør-Søn 

Helligdag
Man-Fre

Lør-Søn 

Helligdag

kr 200 kr 250 kr 250 kr 300

kr 150 kr 200 kr 200 kr 250

kr 100 kr 150 kr 100 kr 150

Kurs "Veien til Golf", kr 990,- (inkludert kursmateriell)

Rabatt inneværende sesong etter kurs i regi SGK: 50 % medlemskap og fritt spill hele sesongen

* Overgangsordning for medlemmer som har hatt medlemslån mindre enn fire år. For denne kategorien er årsprisen 3.400,-

** Medlemsskap med betegnelse "Eldre junior/student" gjelder for: Studenter eller vernepliktige med bevis tom. 24 år, samt ungdom som fyller 16 eller 17 år

Barn og ungdom kan spille gratis fram til fylte 16 år uten å være medlem, men må da spille sammen med spilleberettiget spiller.

Ønskes vanlig medlemskap med fri spillerett, tilgang til Golfbox, turneringsdeltagelse m.m. så må det tegnes medlemskap "Yngre junior"

Spørsmål?  post@saudagolf.no

Konto nr 3202.20.27823 Vennligst merk betaling med navn og type medlemskap 1A,2C..... Etc 

Vips 100434 Vennligst merk betaling med navn og type medlemskap 1A,2C..... Etc

Ved bruk av Vips til greenfee, vennligst merk med GREENFEE

Greenfee - full pris

Greenfee - redusert pris

Greenfee - ungdom

Type medlemsskap

Hovedmedlem  fritt spill (fyller 18 år eller mer i inneværende år)*

Hovedmedlem  greenfee (fyller 18 år eller mer i inneværende år)

Eldre junior fritt spill (16-17 år) eller student/vernepliktig **

Eldre junior greenfee (16-17 år) eller student/vernepliktig **

Yngre junior (fyller 0-15 år i inneværende år)

Støttemedlem

Fjernmedlem=Bostedsadresse utenfor Sauda

"Hyttepakke"= Hovedmedlem i annen klubb, bostedsadresse utenfor Sauda

2B

Dagskort9- hull       

Greenfee

2C

3

4

5

1B

PRISLISTE SAUDA GOLFKLUBB FOR ÅR 2022

Medlemsalternativer og priser

Kategori

1A

2A

Side 24 av 29



Til : Styret Sauda Golfklubb 

Kopi :  

Fra : Svein Ilstad, Egil Bakke og Nils Petter Hauge 

Dato : 8.2.2022 

Innstilling fra arbeidsgruppe: Medlemslån Sauda golfklubb. 

Arbeidsgruppen ble pekt ut av styreleder Sauda Golfklubb sommer 2021, og har jobbet 
med problemstilling i løpet av høsten 2021. Arbeidsgruppen har bestått av:  

• Svein Ilstad, styremedlem i Sauda Golfbane AS, og medlem Sauda Golfklubb 

• Nils Petter Hauge er jurist og medlem Sauda Golfklubb  

• Egil Bakke er styremedlem og kasserer i Sauda Golfklubb 

Alle deltagere av arbeidsgruppen har selv medlemslån. Arbeidsgruppen har hatt 2 møter + 
digital drøfting, og har også vært i kontakt med Norges Golfforbund om saken.  

Mandat for arbeidsgruppe:  

• Kartlegge omfang av medlemslån i klubben i dag:  
o Hvem har medlemslån og hvor lenge har de hatt disse lånene? 
o Hvilke juridiske forpliktelser har klubben knyttet til medlemslån? 

• Vurdere/drøfte hvordan ordningen påvirker klubbens økonomi, rekruttering og 
eventuelt andre relevante effekter.  

• Hvilke muligheter finnes for å endre på dagens opplegg? 

• Hva har andre klubber i lignende situasjoner gjort? 

• Foreslå (og begrunne) priser for spill og medlemskap for 2022. 

Omfang medlemslån og juridiske forpliktelser. 
• Det utstedt 120 medlemslån, 7500 kr pr stk. (I noen tilfeller er det betalt 8500 for 

medlemslån, da klubben en periode «administrerte» formidling av lån og tok et gebyr på 1000 kr) 

• Det er i 2021-sesong 57 aktive medlemmer som har medlemslån av totalt 151 

medlemmer. 

• De fleste av klubbens aktive medlemmer som har medlemslån har dette i minst 5 

år. Det anslås at det kun er 4-8 långivere som har hatt lån kortere enn 5 år.  

• Siden klubbens oppstart har medlemmer med medlemslån fått gratis spill på banen. 

Dette har en verdi på 2000 kr pr år gitt satser for 2021. 

• Avtalegrunnlaget for medlemslånene er særdeles tynt. Et illustrert eksempel på 

avtaler vi har sjekket kopier av, er vist i vedlegg 2.  

o Avtalen bekrefter låneforholdet 

o Avtalen sier ikke noe om evig gratis spill på bane. 

o Avtalen sier noe om at lånet kan formidles til andre, men det er uklart om dette er en 

forpliktelse for klubben. 
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Hvordan medlemslån påvirker klubbens økonomi og andre effekter 

• Gratis spill for medlemmer med medlemslån utgjør en «redusert inntektsside» på 
114 000 pr år for klubben. Totale medlemsinntekter i dag er 400 000 kr.  

• Disse tapte inntektene må hentes inn på generell medlemsavgift og hos andre 
medlemmer.  

• Nye medlemmer i klubben må betale mer enn «veteranene». Dette er en uheldig 
effekt med tanke på rekruttering. 

Forslag: Fjerne egen medlemskategori for medlemslån.  

Arbeidsgruppen foreslår at lånene blir værende som de er, men at fordel med gratis spill 
fjernes. Videre foreslås en overgangsordning som sikrer at alle som har betalt medlemslån 
minst skal ha registrert 4 års fritt spill, og dermed realisert tilsvarende verdi som lånebeløp. 
Overgangsordningen foreslås å vare til utgang av sesongen 2025. I disse årene må det da 
være en medlemskategori «Fritt spill, overgangsordning medlemslån». Overgangsordning 
skal kun gjelde medlemmer som har hatt medlemslån kortere enn 4 år og som utbetalte 
lånet før generalforsamling 2022. 

For personer som enda ikke har benyttet seg av fordelene ved medlemslån er det altså 
enda ikke for sent, ref. overgangsordning 4 år frem. Dette foreslås å ikke gjelde 
medlemslån som er overført til långiver etter dato for Generalforsamling 2022. 
Arbeidsgruppe er positive til å informere «passive» eiere av medlemslån. Dette kan være 
en god rekrutterings-taktikk for å få i gang personer som nysgjerrige på golf. Styret 
oppfordres til å vurdere for- og mot på dette.  

Arbeidsgruppen begrunner forslaget med følgende argument:  

• Lik kontingent-sats for alle medlemmer.  

• Forslaget åpner for å senke generell medlemsavgift. Dette gjør det lettere å 

rekruttere nye medlemmer. 

• Alle har fått gevinst av lånet de har gitt. 

• Gir klubben bedre økonomisk handlerom 

Vurdering fra Norges Golfforbund 
Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Norges Golfforbund ved assisterende 
generalsekretær Jens-Kristian Hansen. Hanssen gav uttrykk for at flere andre klubber har 
hatt lignende problemstillinger relatert til medlemslån, aksje-andeler, spilleretter og 
lignende koblinger mellom klubbens medlemmer og baneselskap. Det er imidlertid nesten 
ingen ordninger som er like, så det er etter hans vurdering vanskelig å sammenligne en 
klubb med en annen. Hansen gjorde en isolert vurdering av arbeidsgruppens forslag og 
hans svar er gjengitt i figur under.   
 
Han sier blant annet følgende:  

• Han har både har forståelse og sans for forslaget [fra arbeidsgruppen] om å gjøre om ordningen. 

• Han vurderer at årsmøtet kan gjøre de endringer de ønsker med tanke på kontingent og 

spilleretter, aksjer, medlemslån mv  

• Jeg vil anta at de fleste medlemmene ønsker klubbens beste, og også er innforstått med at man i 

realiteten har fått tilbake medlemslånet, og vel så det,  gjennom lavere kontingent. Jeg vil derfor 

tro at den løsningen dere foreslår går gjennom uten for store protester. Et siste alternativ kan 

være å tilby en overgangsordning til de som ikke samtykker. 
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Vedlegg 1: Kopi av tilbakemelding fra Norges Golfforbund 

 
Svar fra Norges Golfforbund v/ Jens Kristian Hansen 

Vedlegg 2: Typisk variant av låneavtale 
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Årsmøte sak 11 – Valg 
 
Styre for 2021 

Leder:      Bente Kristin Rafdal (på valg) 
Nestleder/sekretær:    Arild Hodne (på valg) 
Kasserer:     Egil Bakke (ikke på valg) 
Drifts- og baneansvarlig:   Sigrid Isberg Klyve (ikke på valg) 
Klubbhus:     Hilde Hodne (ikke på valg) 
Styremedlem:    Helene Ness (på valg) 

 
Varamedlem:    Ivar Øvrebø (ikke på valg) 

                        
Valgkomiteen sitt forslag på nytt styre for 2022: 

 

Leder:      Tore Åbø Eeg (1 år) 
Nestleder/sekretær:    Brede Rokås (2 år) 
Styremedlem:    Mads Åmot (2 år) 
Styremedlem:    Erlend Rød (2 år) 
 

Valgkomite for 2021: 
Leder:     Svein Fløgstad  
Medlem:    Waldemar Olsen 
Medlem:    Ingrid Kristiansen 

 
Varamedlem:    Tore Eeg 

 
Styret sitt forslag til ny valgkomite for 2022: 

Leder:     Helene Ness  
Medlem:    Arild Hodne 

 
Varamedlem:    Jan Petter Hodne 
 

Kontrollkomite for 2021 

     Bjørn Håheim (Ikke på valg) 
     Martha Zweedijk (Ikke på valg) 
 

Varamedlem:    Jonn Ove Olsen (ikke på valg) 
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Da er vi i valgkommiteen: Svein Fløgstad, Waldemar Olsen og Ingrid Kristianen klar 
med vår oppgift 
 
Leder 1 år: Tore Åbø Eeg, takket ja 
Nestleder 2 år: Brede Rokås, takket ja 
Styremedlem 2 år: Mads Åmot, takket ja 
Styremedlem 2 år: Erlend Rød, takket ja 
 
PS! Tore Åbø Eeg fritar seg att han automatisk må inn i valgkommiteen efter fullført 1 
år som leder 
 
Mvh Valgkommiteen 
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