Årsmøte Krokhol Golfklubb 7. februar 2019.
Protokoll.
Arsmøte ble holdt på Sørmarka Kurs og konferansesenter. torsdag 7.2.2019.
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Det møtte 26 medlemmer hvor 25 var stemmeberettigede.
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Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.
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Bjørn Hallme ble valgt som dirigent, Morten Olstad til sekretær. Til å underskrive protokollen ble Stine
Torgersen og Per Frode Haugen valgt.
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Årsmelding for 2018 og rapporter fra grupper og komiteer ble gjennomgått.
Vedtak. Årsmøte tok årsmeldingen for 2018 til etterretning.
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Styreleder gikk gjennom driftsregnskap og balanse for 2018. Driftsresultat endte med resultat på
kr.253507,- Egenkapitalen er god og klubben har en sunn økonomi.
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1. Gi styret fullmakt til å støtte baneeier med baneutbedringer inntil kr. 70000,-.
Forslag til vedtak.
Årsmøte gir styret fullmakt til å bruke inntil kr. 70000,- i 2019 til direkte forbedringer av banen.
Vedtak.
Årsmøte støtter styrets forslag. Årsmøte gir også styret fullmakt til å bruke mer en de 70000,- som ble
foreslått, men innenfor de rammer som klubben har økonomi til.
2. Bekrefte klubbens lover og vedtekter.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet beslutter å fornye klubbens lover og vedtekter ved at styret bes oppdatere med årsmøtets
dato og sørge for at temaet kommer inn som fast post i framtidige årsmøter.
Vedtak.
Årsmøte bekreftet klubbens lover og vedtekter, ny revidert dato settes inn i dokumentet. Dette blir
også tatt som et fast punkt i årsmøte.
3. Handlingsplan for styret sitt framtidige arbeid
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ber styret utvikle en handlingsplan for styrets arbeid og rapportere på handlingsplanens
innhold og framdrift i årsmøtene. Medlemmene skal inviteres-til å gi innspill til handlingsplanen minst 1
gang pr sesong.
Vedtak.
Årsmøte godkjente at styret utarbeider en handlingsplan.
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Med er-iskon gen o 20 9
Styret foreslår ikke å endre klubbkontingenten på 550 kroner.
Nytt av året er at vi for å innfri NGF (og NIF) standard må juniorer kreve 100 kroner for juniorer,
tidligere gratis.
Forslag til Vedtak.
Årsmøtet godkjenner å beholde klubbkontingenten på kr 550.
Vedtak.
Årsmøtet godkjente forslag i sak 7 om medlemskontingent.
Baneeier vil ellers holde sine avgifter per spiller uendret på kr. 4000,-
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2019
Vedtak.
Årsmøtet godkjente forslag til budsjett for 2019.

I årsmøtedokument for 2019 sto det feil årstall i sak 8, det skulle ha stått 2019. I tillegg var budsjettert
resultat for 2019 ved en feil angitt med klammer som betyr underskudd, mens det er budsjettert med
overskudd slik tallene i oppsettet viser.
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Forslag til vedtak.
Det gjøres ingen endringer i styrets struktur eller grupper underlagt styret.
Vedtak.
Organisasjonsplan ble godkjent av årsmøtet.
Turneringskomiteen har bestått av 9 medlemmer i 2018. Sten Arne Skulbru var dessverre ikke
kommet med i oversikten.
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Valg

A. styre.
Valg komiteens innstilling til styre.
Styreleder: Egil Sørset (1 år)
Nestleder: Morten Olstad (1 år)
Styremedlem: Leona Pilares (Ikke på valg)
Styremedlem: Stine Torgersen (2 år)
Styremedlem: Espen Nordskog {Ikke på valg)
Varamedlem: Jan Tore Samuelsen (1 år)
Varamedlem: Elin Bjørnhaug (1 år)
Forslag til årsmøtet om å gjøre følgende valg:
a)
Leder: Egil Sørset
b)
Nestleder: Morten Olstad
c)
Styremedlemmer: Stine Torgersen
d)
Varamedlemmer: Jan Tore Samuelsen, Elin Bjørnhaug
Vedtak

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøte.
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Øvrige valg.
B. Revisorer
Styret innstiller til gjenvalg av revisorer:
• Trond Torgersen og
• Odd Hole
Forslag til vedtak:
Trond Torgersen og Odd Hole gjenvelges som revisorer
Vedtak

Gjenvalgt for 2019.

C. Representasjonsrett
Styret innstilling til representanter på Tinget og i andre organisasjonsledd der klubben har
representasjonsrett:
• Leder
• Nestleder
Forslag til vedtak:

Leder og nestleder gis fullmakt til å representere klubben
Vedtak:

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag

D. Valgkomite
Styret innstiller på følgende valg til valgkomiteen:
• Kristian Bjerve
• Ellen Herdal (ny)
• Tony Farinha
• Vara: Finn-Arne Johansen
Forslag til vedtak:

Styrets innstilling til valgkomite vedtas
Vedtak

Styrets innstilling til valgkomite ble vedtatt av årsmøte.

Avs utn1ng (ette: a, Sm.cl .e
Styret ga påskjønnelse til avgående styremedlemmer Lisa (vara) og Ketil, revisorer Trond og
Odd, banekomite ved Sander Lund og Jon Kittelsen for å holde våre nettsider i gang.
I forbindelse med nye golfregler ønsker styre å få i gang et regelkurs nærmere sesongstart.
Egil informerte om samarbeidet med Golfhandelen, sammenslåing av kommunene i vårt
område og DiscgGolfen som har planer om NM på Krokhol i 2019.
Tom Rune takker årsmøte for alle bidrag fra klubben. Han informerte vider om planer for
2019 hvor blant annet bemanning i kafeen planlegges for sesongen. Tom Rune vurderer
også åse på nye løsninger for parkering.

Dato og si~natur.

Stine Torgersen
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Dato og signatur.
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Per Frode Haugen
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