Årsmøte Vestfold Golfklubb 2017
Melsomvik, 7. februar 2018
Referat:
Dato:
Sted:
Tid:

Årsmøte Vestfold Golfklubb 2017.
7. februar 2018.
Nestor, Melsomvik.
Kl. 18:00 – 18:23.

Til stede:

54 stemmeberettigede medlemmer.

Fra styret:

Bjarne Kihle, Roy Helge Simonsen, Karsten Røssland, Rune Myhre,
Einar Koren, Susann Heimdal, Jan Skaar og Rita Nordahl.

Sak 1:

Åpning av årsmøtet.
Styreleder Bjarne Kihle ønsket de 54 fremmøtte medlemmene
velkommen til det 59. årsmøtet i Vestfold Golfklubb. Han
gratulerte samtidig årsmøtet med Vestfold Golfklubbs 60-års
jubileum i 2018.

Sak 2:

Godkjenning av stemmeberettigede:
Enstemmig vedtatt uten debatt.

Sak 3:

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Enstemmig vedtatt uten debatt.

Sak 4:

Valg av møteleder:
Bjørn Myhre foreslås som møteleder.
Enstemmig valgt.

Sak 5:

Valg av sekretær:
Roy Helge Simonsen foreslås som møtets sekretær.
Enstemmig valgt.

Sak 6:

Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll:
Torleif Moe og Reidun Aas Johansen foreslås til å undertegne
protokollen.
Begge ble enstemmig valgt.

Sak 7:

Minnestund.
Styreleder ba forsamlingen om å reise seg og gi ett minutt stillhet
for å minnes medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.

Sak 8:

Styreleders innledning:
2017 var nok en gang en god sesong for Vestfold GK. Banen var
meget bra med raske, fine greener og gode spilleforhold
mesteparten av sesongen. Medlemmene var fornøyde og
1

besøkstallene økte. Vi fikk inn ca. 1,7 millioner kroner i
greenfeeinntekter. Det er utrolig bra.
Økonomisk ble det også et bra år. Vi fikk et overskudd på drøyt
200 000 kroner – mot et budsjett på 108 000 kroner. En av
årsakene til det gode resultatet er at caféen nå er i andres hender,
og at vi har meget motiverte ansatte som gjør en god jobb.
Caféen hadde også et bra år i fjor. 2017 var et prøveår for
selskapet som ønsket å finne ut hva en golfspiller er for noe, og
hvilke behov som skal dekkes. De mener nå å ha svar på disse
spørsmålene og vil gjøre noen forandringer. De vil pusse opp
lokalene, legge nytt gulv, sette inn nye møbler og en pizzaovn. De
ønsker en italienskinspirert restaurant med utvidet åpningstid.
Selv om vi har et godt år bak oss, klarte vi ikke å få et budsjett i
balanse for 2018 uten å foreslå en beskjeden økning av
kontingenten. Hovedårsaken er at vi neste år får reduserte
sponsorinntekter på ca. 220 000 kroner. Flere av våre store
sponsorer har valgt å gå ut av samarbeidet. Vi tør heller ikke å
regne med like store greenfeeinntekter som vi oppnådde i 2017.
Noe av årsaken til dette er at vi inngikk en avtale med Borre,
Nøtterøy, Sandefjord og Larvik GK om en felles greenfee på 200
kroner. Dette var en medlemsfordel vi ikke kunne eller ville si nei
til. I ettertid viser det seg at Borre har trukket seg fra avtalen.
Årsaken er at Vestfold GK ikke er villig til å øke greenfeesatsene til
samme nivå som de andre klubbene har. Dette var ikke noen
forutsetning da avtalen ble underskrevet. Vi synes det er merkelig
at Borre trekker seg etter å ha underskrevet avtalen. Vi har ikke
hørt noe fra de øvrige klubbene.
Vi fortsetter samarbeidet med Sandefjord GK og vi beholder
”gullkortet” og en avtale om 200 kroner i greenfee for en runde
uansett dag og tid. Vi skal også utvide samarbeidet med klubben på
andre områder, blant annet sliping og vedlikehold av maskiner.
Styrets forslag til årets budsjett er omtrent som for fjoråret, med
inntekter på ca. 9,7 millioner kroner, og dersom alt går etter
planen og styrets forslag blir vedtatt, vil vi få et beskjedent
overskudd i 2018 på ca. 90 000 kroner, sa styreleder Bjarne Kihle
og ga ordet videre til møteleder Bjørn Myhre.
Sak 9:

Styrets beretning:
Styrets beretning ble enstemmig vedtatt uten diskusjon eller
kommentarer.
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Sak 10:

Resultatregnskap og balanse 2017:
Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2017 ble
enstemmig vedtatt uten diskusjon og kommentarer.

Sak 11:

Budsjett 2018, innmeldingsavgift og årskontingent 2018:
Budsjett, innmeldingsavgift og årskontingent ble enstemmig
vedtatt uten diskusjon eller kommentarer.

Sak 12:

Valg:
Styret 2018:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Bjarne Kihle, gjenvalgt for ett år.
Karsten Røssland, gjenvalgt for ett år.
Roy Helge Simonsen, gjenvalgt for ett år.
Einar Koren, valgt for 3. av 3 år.
Susann Heimdal, valgt for 3. av 3 år.
Adeleide Lima, valgt for 1. av 3 år.

Varamedlemmer:

Jan Skaar, gjenvalgt for ett år.
Rita Nordahl, gjenvalgt for ett år.

Kontrollkomité:

Henrik Lunde, gjenvalgt for ett år.
Gard Hansen, gjenvalgt for ett år.
Britt Ellen Løberg, gjenvalgt for ett år.

Valgkomité:

Cecilie Andresen, valgt for ett år.
Terje Grøtteland, valgt for ett år.
Rune Myhre, valgt ett år som varamedlem.

Representasjon:

Valgkomitéen foreslår at styret selv velger
representanter til:
 Vestfold Idrettskrets årsmøte.
 Sandefjord Idrettsråd
 Norges Golfforbunds ting

Samtlige valg ble enstemmig vedtatt uten debatt.
(Det ordinære årsmøte ble gjennomført på 15 minutter.)
Årets talent:

Styreleder gjennomgikk statuttene for klubbens utdeling av
vandreprisen ”Årets talent”. Klubben fikk et sølvskip av Bjørn
Rønning i 2011. Flere av pristakerne gjennom årene har vist
fantastiske resultater. Det er nok å nevne Celine Borge fra 2012,
Sander Stavnar 2014 og Madelene Stavnar i 2015. Forårets vinner,
Carl Didrik Fosaas har imidlertid meldt overgang til Miklagard GK
fra 2018-sesongen. Synd, men sant.
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Årets pris tildeles Sander Blikom Hagen (15).
Styreleder gikk gjennom Sanders meritter fra 2017-sesongen, der
han blant annet fremhevet Sanders førsteplass i Order of Merits
Narvesen Tour.
Sander B. Hagen takket for prisen og ga en fin gjennomgang av
sesongen og hans videre satsning. Takken gikk både til foreldre,
trenerteam og alle andre som støtter ham
Som avslutning på årsmøtet opplyste styreleder at klubben ønsker
å følge opp et forslag fra Grete Mathisen om felles
treningsopplegg/dag for alle i klubben. Styret har inngått avtale
med George om en felles treningstime per uke i perioden mai-juni
og august-september. Undervisningen og treningen er gratis for
alle medlemmer. Seniorkomitéens leder skal ta kontakt med
herre- og damekomitéen for å komme frem til gode løsninger om
uformell, miljøskapende trening og spill.
Møtet avsluttet kl. 18:23.
REF/RHS

________________________
Reidun Aas Johansen
Sign.

________________
Torleif Moe
Sign.
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