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Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb
28.02.2018
Velkommen
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen
3. Godkjenne saksliste
4. Godkjenne forretningsorden
5. Velge dirigent
6. Velge sekretær og to til å skrive under protokollen
7. Behandle styrets årsberetning og rapporter
8. Behandle regnskap 2017
9. Behandle Revisjonsberetning
10. Vedta medlemskontingent for 2018
11. Vedta budsjett 2018
12. Innkomne forslag
13. Valg
a. Styreleder
b. Nestleder
c. 3 styremedlemmer
d. 2 varamedlemmer
e. 2 revisorer
f. Valgkomite m/ leder, 2 medlemmer

Forretningsorden
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokollen føres av en valgt referent.
Med unntak av innledningsforedraget i hver sak settes taletiden til fem minutter første gang, og tre
minutter for senere innlegg. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts
taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting og strek med de inntegnede talere.
Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag kan
ikke fremmes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til votering.
Med unntak av lovforslag som avgjøres med 2/3 flertall, avgjøres alle forslag med flertall av de
avgitte stemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. En kandidat må ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. Blanke stemmer teller ikke.
I protokollen føres inn navn på de som har hatt ordet i en sak, alle forslag og vedtak som blir fattet
med antall stemmer for og mot.
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Årsberetning for Nes Golfklubb for året 2017
Klubbens virksomhet er golf, og virksomheten drives på Rommen Golfpark i Vormsund.
Sammensetning av styret og komiteledere:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Martin Anfindsen
Torleif Brekke
Gjermund Lysfjord
Guro Harstad
Lisbeth Hestenæs

Gjenvalg 1 år i 2017
Gjenvalg 1 år i 2017
ikke på valg
Gjenvalg 2 år i 2017
Ikke på valg

Varamedlem:

Tina Marie Brekke
Bjørn Helge Jensen Granmo

Gjenvalg 1 år i 2017
Ikke på valg

Revisorer:

Kari Kværnes og Grethe Kvikstad

Valgkomite:

Leder:
Medlem:
Medlem:

Karen Hansen
Ingar Hagen
Jorun Moe
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Årsberetning fra styret Nes GK

Styret har i 2017 jobbet videre med å rendyrke vår klubbidentitet og profil. Dette arbeid er godt
forankret i samarbeidet med baneselskapet. Sammen ønsker vi å kunne tilby medlemmer og gjester
fasiliteter og aktiviteter som en idrettsklubb på nærmere 600 medlemmer fortjener. Baneselskapet
investerte i ny Proshop på «låven». Klubben investerer i Profesjonell PGA trener. All aktivitet har nå
sitt naturlige utgangspunkt på «låven».
Hovedbanen ble snudd slik at Hull 1 og 18 er ved «låven». Treningsfasilitetene er selvsagt på
samme sted. De tre simulatorene komplementerer anlegget slik at Golf på Nes er blitt en
helårsaktivitet.
Styret la frem et budsjett for 2017 med et underskudd. Vi i styret har klokketro på at investering i
Profesjonell trener vil gi økt aktivitet, et bedre tilbud til våre medlemmer og økte inntekter til alle
parter.
Vi i styret tar selvkritikk for at inntektspotensialet ikke var med i budsjettet for 2017, og for at vi på
forhånd ikke informerte om våre planer om å engasjere en PRO.
Hovedbanen var som alltid i topp stand fra første utslag til siste putt. Vi er heldige på Nes som kan
drive vår hobby og sport i hele 7 måneder. Vi oppfordrer flest mulig av våre medlemmer å tegne full
spillerett på banen. Ett tankekors er at prisen for 7 måneders spill er det samme som liten uke spill i
«syden».
Vi på Nes er dyktige til å arrangere turneringer. Både i regi av forbundet, Golfheftet, NSG eller
interne klubbturneringer innendørs som utendørs.
Etter den nye organisasjonsformen har ikke klubben «tradisjonelle» komiteer. Alt er lagt opp til
fellesaktiviteter. Ett unntak er seniorene som fortsatt har egen aktivitet utover fellesaktivitetene.
Pressedekningen har i år vært bra. Lokalavisene har hatt mange fine oppslag om oss på Rommen
Golfpark. I tillegg til reportasjer i papirutgavene til Glåmdalen og Raumnes er det også lagt ut
artikler i nettutgaven til Raumnes.
Styret setter pris på at alle medlemmer gir innspill om begivenheter vi bør publisere i det offentlige
rom.
Klubbmestere 2017: Tina Marie Brekke og Gunnar Kluftødegård.
Status klubb/økonomi og medlemmer:
Pr. 31.12.2017 var det 574 medlemmer i klubben.
Kasserer Gjermund Lysfjord har i 2017 hatt en helhetlig styring på regnskap og budsjett, i nært
samarbeid med styret. Operativ klubbadministrasjon er «outsourcet» til Golfprosjekt.
Det kan også nevnes at klubben har innført rutiner for å imøtekomme NIF`s krav til attestasjon av
bilag og utbetalingskontroll.
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Klubbens overskudd 2017: Kr 22.714,19 Budsjettert underskudd: 118.600,-

Selv om underskuddbudsjett 2017 ble godkjent av årsmøtet har styret et ansvar for å forvalte
medlemmene og klubbens penger på en forsvarlig måte. Det er kun to måter å gjøre dette på.
Enten øke inntektene eller å redusere kostnadene. Styret har i 2017 jobbet for å redusere
underskuddet uten at dette medfører redusert aktivitet.
Styret legger frem et budsjett for 2018 hvor vi disponerer en liten andel av opparbeidet egenkapital
til å fortsette arbeidet med et helhetlig golfanlegg på Nes.

Avslutningsord:

Styret vil fortsette å være en aktiv partner i driftsmodellen på Rommen Golfpark. Kun gjennom
engasjement og samarbeid kan vi oppnå våre ønsker og mål. Skal vi klare å gjennomføre vårt
engasjement må baneselskapet være like aktiv. Dagens driftsmodell har sine utfordringer med
hensyn til gjennomføring av tiltak. Samtidig har dagens driftsmodell klare fordeler som veier opp for
utfordringene vi har.
Det er Golfklubben som er ansikt utad for medlemmer, gjester og andre samarbeidspartnere.
Styret retter en takk til alle som bidrar med ulike verv. Uten denne frivilligheten ville det vært
vanskelig å drive klubben videre. Vi kan også takke frivilligheten/dugnadsånden for at klubben har
opparbeidet seg et fornuftig og godt økonomisk fundament.
” Golfglede, muligheter og utfordringer for alle”

Vormsund, 20. februar 2018

For Styret i Nes GK

Martin Anfindsen
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NES Golfklubb – Seniorgruppa.
Årets sesong startet med å avlyse de to første turneringene pga. snøstorm og kulde. Etter dette har
vi som vanlig avholdt turnering hver torsdag,( dag og kveld annenhver uke) da været holdt seg
utover høsten måtte vi legge til to ekstra turneringer.
Deltagelsen har også i år holdt seg stabilt med mellom 20 til 30 deltagere.
Som vanlig har vi avholdt dag- og kvelds cup :
Dag cup ble vunnet av: Rolf Tubaas, nr. 2 Roy Johnsen og nr. 3. Bjørn Lilleseth.
Kvelds ” ble vunnet av: Arild Kvikstad, nr. 2. Roy Johnsen og nr. 3. Trygve Johnsen.
UDDEHOLM
I år var det Nes seniorene som reiste til Uddeholm, og med ny vandrepokal og masse godt humør
dro vi av gårde. Odd og Laila Sørensen hadde ordnet opp med hotell og sørget for at vi fikk både
mat og drikke, vi hadde en kjempefin kveld. Vi var 17 personer som stilte på startstreken søndag
den 13.august. Nes seniorene bet godt fra seg med Odd som seierherre Øistein og Laila kom like i
hælene, mens resten av oss var ganske spredt utover premieliste. Dessverre tapte vi med 1 lite
poeng. Takk til Odd og Laila for fint gjennomført opplegg.
HØST TUR
Turen gikk i år til Årgjeng og det var Kari Ann og Stein Erik Bakke som sto for hele opplegget og hele
den praktiske gjennomføringen. Kari Ann stilte med ”spesial” pris til seniorenes mest positive
mann Steinar Nilsen – gratulerer og vel fortjent Steinar. I tillegg til de vanlige premiene som
seniorgruppa står for vil vi takke Ruth Helgesen og Kari Ann Bakke for ekstrapremier. Takk til Kari
Ann og Svein Erik – kjempebra. Gratulerer til vinner av turneringen Arild Kvikstad.
SENIORGRUPPA,
Har også i år bestått av Bente og Øistein, Per G. Karlsen, Odd og Laila og Arild og Grethe..
Seniorgruppa overlater nå til ”yngre senior” å opprette ny gruppe for fortsettelse av seniorgruppa.
Flere i gruppa har imidlertid sakt seg villige til å fortsette å hjelpe til med torsdagsturneringene, ved
behov. Trond er forespurt som leder og har takket ja .
Vi ønsker Trond lykke til med seniorene i 2018.
for
Seniorgruppa 10.01.2018
Bente Waal
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Sportslig i året 2017
Turneringskomiteen har arrangert klubbturneringer hver tirsdag gjennom hele sesongen og de
vanlige turneringene i helgene.
Det ble også kåret Årets Klubbspiller, utmerkelsen gikk til den spilleren som samlet mest OoM
poeng gjennom hele sesongen. Årets Klubbspiller i 2017 ble Tina Marie Brekke.
Nes Match ble også gjennomført, men med svært få deltagere. Nes Match vinner 2017 ble Per
Bjørnstad.
Klubbmesterskapet ble spilt over en helg, delt opp i aldersklasser, slik at alle medlemmene kunne
delta, samt at alle var med i en Hcp klasse. Alle konkurrerte også i det tradisjonelle
klubbmesterskap med kåring av beste herre og damespiller i klubben, med totalt 61 spillere.
Klubbmestere i 2017 ble Gunnar Kluftødegård og Tina Marie Brekke.
I regi av NGF hadde vi også gleden av å arrangere Norges Cup og Lag NM 2. divisjon. NGF kom
med rosende ord for bane og arrangement.
Det ble i tillegg arrangert turneringer for Norsk Senior Golf, Golfhäftet og Prosecco Golf Cup.
Våre beste spillere stilte opp i Lag NM 2. divisjon på hjemmebane. Damene spilte fantastisk bra, og
vant overlegent. De rykket dermed opp i 1. divisjon i 2018. Herrene ble nr 4, bare 4 fattige slag fra
opprykk.
Tina Marie Brekke har spilt fast på Norges Cup i 2017, og vil forhåpentligvis også stille til start i
2018.
Tina Marie endte til slutt opp på en 11 plass på OoM i Norges Cup av totalt 56 damespillere.

Lag NM 2017, f.v. Bendik , Martin(kapt), Geir Morten, Gudfinnur, Bjørn Helge, Glenn Ruben,
Vinzenzia, Tina og Guro.
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Regnskap 2017
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Revisjonsberetning
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Medlemskontingent 2018
Forslag : uforandret fra 2017

Medlemskontingenter
Hovedmedlem
Familie 2 voksne + 2 barn <20 år
Ungdom 13-20
Knøtter 0-12

kr 995,00
kr 2 490,00
kr 500,00
kr 200,00
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Budsjett 2018
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Innkommende forslag
Det har ikke kommet inn noen forslag for godkjennelse av årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling
Styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlem:

Martin Anfindsen
Torleif Brekke
Gjermund Lysfjord
Guro Harstad
Lisbeth Hestnæs

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år

Tina Marie Brekke
Tore Solhjell Pedersen

Gjenvalg 1 år
Ny 1 år

Kari Kværnes og Grethe Kvikstad

Gjenvalg

Revisorer:

Representanter til ting og møter i organisasjoner golfklubben er tilsluttet:
Forslag :
Oppnevnes av styret
Valgkomiteen foreslår at styret innstiller til ledere/sammensetninger i gruppene.

Styret foreslår:
Valgkomitè:
Leder:
Medlem:

Karen Hansen

Gjenvalg

Ingar Hagen
Jorun Moe

Gjenvalg
Gjenvalg
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