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Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb 
02.03.2023 

Velkommen 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen 
3. Godkjenne sakslisten 
4. Godkjenne forretningsorden 
5. Velge dirigent 
6. Velge sekretær og to til å skrive under protokollen 
7. Behandle styrets årsberetning 
8. Behandle regnskap 2022 
9. Behandle beretning fra Kontrollutvalget 
10. Vedta medlemskontingent for 2023 
11. Vedta budsjett 2023 
12. Innkomne forslag 
13. Valg 

a. Styreleder 
b. Nestleder 
c. 2 styremedlemmer 
d. 1 varamedlem 
e. Kontrollutvalg, 2 medlemmer og 1 vara 

14. Avslutning 
 

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 Nes Golfklubb for året 2022 
 

Årsberetning fra styret Nes GK  
 

Pandemien «forsvant» og vi som resten av golf Norge må fokusere på hvordan vi kan 
beholde og inkludere alle de nye «coronagolfere» inn i vår stabile 
medlemsmasse.  Grunnmuren hos oss er banen. Er banen i topp stand er medlemmene 
fornøyd. Det vi som klubb kan gjøre er å tilby og gjennomføre en aktivitetsplan som øker 
trivselen blant medlemmene og våre gjester. Videre må klubben bidra til å heve standarden 
på hele anlegget. Vår hovedprioritering nå er å ha sosiale soner under tak.  

For å kunne gjennomføre en aktivitet må styret ha hjelp av frivillige som kan bistå, slik at 
aktivitetene blir gjennomført. Vi har alltid noen dedikerte frivillige, men vi trenger flere.  

Årsmøtet 2022 ble avholdt på Lillerommen selskapslokaler. Det var hyggelig at vi endelig 
kunne gjennomføre et fysiskt møte uten restriksjoner. Vi fikk innspill på årsmøtet til blant 
annet ikke være så puslete med premieringer. Videre at vi flytter noen kontoer i regnskap til 
mer naturlig plassering. Årsmøtet godkjente klubbens aktivitetsplan: 

 Rekruttering 

 VTG kurs (inkl. banevandring) 

 Satsning på barn og ungdom 

 Medlemsaktiviteter (bla. trening, klubbtur) 

Vi arrangerte 14 VTG kurs og rundt 40 medlemstreninger (inkludert junior og knøtter). 

Takk til Henning og våre frivillige for gjennomføring av disse kurs og treninger.     

Samarbeid mellom klubb og baneselskap må fungere. Utad er vi Nesgolf.no. Alle oppfatter 
oss som en enhet. Baneselskapet utvikler banen og proshopen. Klubben skaper og 
gjennomfører aktiviteter. Alle ønsker at hele anlegget skal være bærekraftig i nåtid og 
fremtid.  

I juni 2020 hadde banekomite og baneselskapet en banevandring med målsetning om å 
samle alle ønsker og utbedringer i et dokument. Det ble gjort, men fordi baneselskapet har 
prioritert generelt vedlikehold, blir naturlig nok noen signaliserte prosjekter utsatt.    

 

Banen 

Banen i år var igjen fantastisk fra baneåpning til vi avsluttet sesongen i november. Tusen 
takk til baneselskapet for det arbeid som ble gjort i 2022 for å holde banen i topp stand. 

I 2022 ble det laget ny Tee (oransje) og klubben arrangerte første Narvesen-tour. Nå har vi 
fem Tee-steder. Hele banen ble slopet av NGF i fjor. Klubben har også investert i ny digital 
baneguide.    

Det klubben savner i banedokumentet, er en målrettet satsing på oppgradering av dame-
tees. Vi synes at damene våre fortjener dette.  
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Vi på Nes kan og vil ha turneringer. Vi må fortsette å lete etter riktige formater på våre 
klubbturneringer. Seniorene klarer seg selv på torsdagene. Vi ser en klar tendens at de 
«sosiale» turneringer er mest populære.     

 

Klubbmesterskapet  2022 

Klubbmesterskapet skal være «klubbens dag». Vi jobber hele tiden med å forbedre 
turneringsformatet, slik at flest mulig medlemmer vil være med. Vi oppgraderte standarden 
på premiene i 2022. I år var vi 74 deltakere fordelt på flere klasser. Dessverre måtte vi 
kansellere hoved klassen klubbmesterskap damer. 

Klubbmestere 

Herrer: Gudfinnur Gretar Vilhjalmsson    

Herrer eldre senior: Tadeusz Sienkiewicz 

Herrer super senior: John Morken 

Damer senior/eldre senior: Britt Holter 

Damer super senior: Gunn Degvold   

Samleklasse dame/herre Stableford: Erik Dahl 

Her har vi en flott premiebukett 
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Status klubb/økonomi og medlemmer:  

I henhold til IDRETTSREGISTRERINGEN (NIF) og klubbens egen medlemsoversikt, var vi 
totalt 941 medlemmer i klubben pr 31/12.  I fjor var vi 852 medlemmer. Det gledelige er at 
andelen barn og ungdom er stabil.  

Våre administrative rutiner fungerer meget bra. Selv om det er mye automatikk i vårt 
datasystem, har økt medlemsmasse gjort sitt til at arbeidsmengden har økt. 
Medlemshåndtering er klubbens ansvar. Inn og utmeldinger, fakturering, betalinger, flytting 
av medlemmer til riktige grupper, osv. En stor takk til Gjermund og Gunn for den jobb de 
har gjort. 

Klubben kunne ønsket seg en dedikert klubbsekretær som hadde ansvar for 
medlemshåndtering. 

Styret har full kontroll på økonomien. Takk igjen til kasserer Gjermund som har bygd opp 
våre økonomiske rutiner. 

Selv med nytt og moderne regnskapssystem, har vi valgt å bruke samme oppstilling av 
regnskap og budsjett som dere medlemmer har blitt vant til fra tidligere år. 

Det ble ikke avholdt så mange styremøter/arbeidsmøter i 2022 som vi pleier. Det har rett og 
slett ikke vært saker nok til styrebehandling.  

Klubbens overskudd 2022: Kr 90.245,11 Budsjettert overskudd: 10.500,-    

Styret har ansvar for å forvalte medlemmenes og klubbens penger på en forsvarlig 
måte.  Vår prioritering gjenspeiler medlemmenes ønsker. 

2022 ble et godt økonomisk år også for baneselskapet. Baneselskapet reinvesterer 
inntjening i baneanlegget og utstyr. Det viser at baneselskapet vil investere for 
fremtiden.  Dette ønsker klubben å være med på.  

Klubben har god økonomi og den beste måte vi kan forvalte medlemmenes penger er å 
bidra at total konseptet Golf på NES blir utviklet i takt med fremtidens ønsker og behov.  

 

Medlemmene oppfordres på det sterkeste å tegne spillerett på banen.  

Dette kan ikke sies for ofte. Nå som «presset» på ledige spilletider øker, er det enda 
viktigere å ha spillerett. Vi ser på mulighetene å differensiere booking av starttider basert på 
spilleretter. 

 
Medlemskontingent  

Budsjett 2023 er basert på at medlemskontingenten er uendret 1095,- 

 

 

 

 

 



 

   

Årsmøte dato 02. Mars 2023 klokken 18:00  Side 7 of 16 
 

Avslutnings ord 

Styret skal være en aktiv partner i driftsmodell på Rommen Golfpark.  For å være aktiv 
kreves en tett dialog mellom baneselskapet og klubb.  Klubben kunne ønsket seg en tettere 
dialog enn i dag. De løpende kommunikasjonsrutiner bør forbedres.  Noen ganger føler vi 
at baneselskap holder på med sitt og vi i klubben holder på med vårt arbeid.  Vi jobber jo 
alle for å oppnå felles mål. 

Rent praktisk ser vi på et felles administrativt system og rutiner.   

Det bør nevnes her at engasjementet av Pro er et samarbeid mellom klubb og 
baneselskap, både økonomisk og gjennomføringsmessig . 

Styret retter en takk til alle som bidrar i 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, 21.februar 2023 
 
 

For Styret i Nes GK  
 
 

Martin Anfindsen 

Styreleder 
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Regnskap 2022 
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Kontrollutvalgets beretning 2022 
 
Vi har tatt utgangspunkt i «Nye regnskaps- og revisjonsregler for idrettslagene» for regnskapsåret 
2022. 
 
I disse bestemmelsene står det at kontrollutvalget skal: 
 
 

1. Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets 
og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak 

 
Det er avholdt 4 styremøter i 2022. Alle styrereferatene er forelagt kontrollutvalget. Referatene er 
ryddige og detaljerte. På første styremøte ble oppgaver og ansvarsområder fordelt på 
styremedlemmene. 
 
Klubben har hatt en målsetting om å øke medlemstallet med minst 50 hvert år. Pr. 31.12.22 var det 
registrert 941 medlemmer, en økning på 89 medlemmer fra fjoråret. 
 
Klubben har arrangert 14 VTG kurs og rundt 40  medlemstreninger (inkludert junior og knøtter) i 
løpet av 2022.  VTG Open ble arrangert lørdag 6. august med totalt 39 deltakere, 9 av disse er 
erfarne deltakere som er kapteiner for hvert sitt lag. 
 
Når det gjelder knøtte- og juniortrening ble dette arrangert 7 treninger før sommeren og 7 etter 
sommeren, mandager på knøtter og fredager på juniorer.  
På knøttetreninger var det 14-20 deltakere og juniortreninger var med 6-14 deltakere - trenden er at 
det er mer populært før sommeren enn etter.  
 
Aktivitetene er drevet etter Golfforbundets lover og regler. 
 
 
2. Ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har en forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer. 
 
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet og styrets protokoller, og vi har fått alle opplysninger fra 
klubbens styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede 
årsregnskapet for 2022. 
 
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse. Kontrollerte kostnader 
og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår. Vi har kontrollert klubbens bankkonti mot 
mottatte kontoutdrag. 
 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 90.245,11 som er tillagt klubbens egenkapital. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 
 
Basert på materialet vi har fått oss forelagt er det ikke grunnlag for merknader utover det som 
fremkommer av denne beretningen. 
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Konklusjon: 
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2022 godkjennes av 
årsmøtet. 
 
Årsmøte dato 02.03.23 kl. 18.00 
 
 
 

Årnes, 21.02.2023 
 

Per Christian Holm      Lars Ihle 
 
 
 
 

Sign.        Sign. 
________________________________   _______________________________ 
 

 

 

Innkommende forslag 
Styret har ikke mottatt noen innkomne forslag fra medlemmene.  

Styret har 2 forslag til Årsmøtet: 

1. Overføre kr. 500.000 til rentebærende høyrentekonto 
2. Bidrag til forbedring av uteområde/sosiale soner med inntil kr. 200.000 
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Budsjett 2023 
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Valg 
Valgkomiteens innstilling  

Styret og kontrollutvalg for 2023 

Styret: 

Leder:    Martin Anfindsen   Gjenvalg 1 år 
Nestleder:  Stina Olsen Klæboe   Ny 1 år 
Styremedlemmer: Gjermund Lysfjord   Gjenvalg 1 år 
   Bente Berg    Ny 2 år 
   Kjell Roar Unes   Ny 2 år 

Varamedlem: Karen Elisabeth Hansen  Ikke på valg 
Halvor Aalborg   Ny 2 pr 

 

Kontrollutvalg: 

Medlem Per Christian Holm  Gjenvalg 1 år 

Medlem Lars Ihle   Gjenvalg 1 år 

Varamedlem  Geir Håkon Bekkevold Ny 1 år 

 

Komiteer: 

Styret velger leder til de komiteene som de mener er nødvendig 

 

Representanter til ting og møter i organisasjoner golfklubben er tilsluttet: 
Forslag: Oppnevnes av styret 
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Vedlegg: 

A: Årsrapport Sportslig 

Vedlegg A - Sportslig  

 
Vi fortsatte suksessen fra 2020-2021 med medlemstrening og hadde med oss 74 deltakere 
i år. Vi har opprettholdt aktiviteten mot junior- og barnetrening. Henning har hatt 
juniortrening (13-18 år) med 6-14 deltakere hver fredag og Glenn Ruben har hatt 
knøttetrening (4-12 år) hver mandag med 14-20 deltakere. All trening for barn er gratis så 
lenge de er medlem i golfklubben. Vi ser en tydelig tendens til at trening er mer populært før 
sommeren enn etter.  
 
Sport/representasjon 
 
Lag NM 2022 
I år stilte vi dessverre kun med 1 herrelag på Kongsvingers GK 16-17. juli 2022. Det ble 
spilt 2 runder lørdag (foursome og fourball) og 1 runde søndag (singel).  
 
Herrene levert gode runder gjennom lørdagen og lå på en delt 3. plass før søndagens 
singelrunde. Vi går ut i lederball sammen med Romerike og Skjeberg. Etter solid spill fra 
alle på runden ender vi på en hederlig 2. plass. Gratulerer til spillerne som var med: Bjørn 
Helge Jensen Granmo, Patrik Nordtorp, Thomas Gjerløw, Sander Kværnes Dahl og 
Henning Lindberg.  
 
Thomas Gjerløw prøvde seg på onsdagskvalifisering til NM på Gamle Fredrikstad og 
leverte en god runde men nivået er høyt og det holdt dessverre ikke til å kvalifisere seg til 
NM, men han nærmer seg nivået som skal til.  
 
Vi har flere ivrige seniorer som representerer klubben godt i lagserie og lagmesterskap, se 
mer informasjon under årsrapport senior.  
 
Vi skulle gjerne hatt flere spillere til å representere spillere på turneringer utenfor klubben 
og vil jobbe videre med dette i 2023.  
 

 


