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Protokoll fra årsmøte i Nes Golfklubb 02. mars 2023 

 
Styrets leder Martin Anfindsen åpnet møtet ved å ønske velkommen. Martin oppsummerer kort om 
året 2022 og litt om hva vi kan forvente i 2023.  

1. Stemmeberettigede 24 personer 

Godkjent 

2. Godkjenne innkallingen 

Godkjent 

3. Godkjenne sakslisten 

Godkjent 

4. Godkjenne forretningsorden 

Godkjent 

5. Velge dirigent 

Styrets forslag: Torleif Brekke - Valgt 

6. Velge sekretær og to til å skrive under protokollen 

Styrets forslag:  

Sekretær - Glenn Ruben Forberg 

Underskrive protokoll – Tore Pedersen og Freddy Heiberg 

Godkjent 

7. Behandle styrets årsberetning  

Etter at styrets årsberetning var gjennomgått, kom det en del spørsmål fra de oppmøtte angående 
innholdet i årsberetningen: 

Ingunn Aulom: Hva er oransje tee? 

Eva Marie Ruud: Et kortere tee sted, ble laget med midler gitt for arbeid mot juniorer 

Freddy Heiberg: Når kommer ny slope? 

Martin Anfindsen: Kom på senhøsten -22. 

Freddy Heiberg: Hva med ny hullindeks? 

Martin Anfindsen: Det er enighet mellom golfklubb og baneselskap at vi lar hullindeks være som 
tidligere 

Martin Anfindsen: Det jobbes med å få et felles administrativt system mellom golfklubb og 
baneselskap. Eventuelt må golfklubb se etter en klubbsekretær da det er mye arbeid med  
inn-/utmeldinger 

Torleif: Hva er status baneguide? 



Glenn Ruben: Mål om at det er på plass til årets sesong. 

Godkjent 

8. Behandle regnskap for 2022 

Det fremlagte regnskapet ble gjennomgått i grove trekk, og deretter ble det åpnet for spørsmål om 
eventuelle poster. 

Martin Anfindsen: Hvorfor har vi 95 øre i medlemskontingent?  

Gjermund Lysfjord: Det er en som har betalt kr 9,95 i stedet for kr 1095,-. Hele beløpet ble imidlertid 
betalt senere, i tillegg. 

Arne Birger Johansen: Hvorfor har vi ingen inntekt, men stor utgift på golfforbundet? 

Martin Anfindsen: Vi betaler medlemskontingent og IT-avgift til golfforbundet for å være med i 
idrettsforbundet 

Arne Birger Johansen: Kan golfforbundet gi mer penger til klubben? 

Martin Anfindsen: Nei, post 3121 er post for inntekter for turneringer vi arrangerer for forbundet 

Gjermund Lysfjord: Vi har fått støtte på kr 50.000,- fra Idrettsforbundet.  

Arne Birger Johansen: Er det riktig at vi skal ha en høyere egenkapital når vi har kortsiktig gjeld? 

Gjermund Lysfjord: Nei, vi får ikke høyere egenkapital, men summen av klubbens egenkapital og 
gjeld skal tilsvare eiendelene, dvs bankbeholdning i vårt regnskap. 

Freddy Heiberg: Vi har mye penger på bok, er det noen plan for bruken av dette?  

Martin Anfindsen: Vi er en non-profit klubb, men har beholdt penger på konto til vi har noe å bruke 
pengene på. Se f.eks forslag 2 på innkommende forslag.  

Freddy Heiberg: Kan vi bruker penger på ressurser for barn og unge? De eldre har penger, vi må ha 
rekruttering til klubben for å utvikle oss.  

Torleif Brekke: Forslag om at det nye styret tar med dette som arbeid videre i deres styrearbeid.   

Regnskap 2022 er godkjent 

9. Behandle beretning fra Kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets beretning ble lest og gjennomgått. 

Arne Birger Johansen: Hvorfor skrives det en årsberetning, når mesteparten av dette står i styrets 
årsberetning? 

Martin Anfindsen: Kontrollutvalgets oppgave er mye større enn det en revisor gjorde tidligere, de må 
vise at de er inkludert i det klubben og styret jobber med.  

Godkjent 

10. Vedta medlemskontingent for 2023  

Styret har foreslått å holde medlemskontingenten uendret fra 2022, kr 1095,-. 

Godkjent 



11. Vedta budsjett 2023 

Ordstyrer gikk gjennom styrets fremlagte budsjett i grove trekk, og åpnet deretter for spørsmål om 
eventuelle enkeltposter. 

Martin Anfindsen: Vi forventer en økning i nye medlemmer, av både erfarne golfere, og nye fra VTG-
kurs. Erfaring viser imidlertid at en viss mengde medlemmer melder seg ut av klubben hvert år. Det 
fremlagte budsjettet er basert på en tilnærmelsesvis lik medlemsmasse som fjoråret.  

Konto 3130 er innbetaling av GolfProsjekt as’s del av avtalen med vår pro Henning Lindberg.  

Freddy Heiberg: Hvorfor er det så stor forskjell på konto 3120 VTG kurs i 2022 og 2023? 

Martin Anfindsen/Gjermund Lysfjord: I budsjettet for 2023 har vi fordelt inntekter av VTG-kurs 
mellom medlemskonto 3111 og VTG kurs 3120. I vtg-avgiften inngår også medlemsavgift for 
inneværende år. Den er ført mot Medlemskontingent netto. Dette er også gjort i regnskapet for 
2022, men ikke i budsjettet for 2022. Derfor tilsynelatende stor forskjell mellom 2022 og 2023.  

Torleif Brekker: Hvorfor er konto 7074(knøtter/junior) så mye lavere i 2023? 

Gjermund Lysfjord: Denne kontoen var stor i 2022 på grunn av stor satsing mot knøtter/juniorer. 
Mye av denne satsingen er dekket av mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen, se kommentar i styrets 
årsberetning, og konto 3128 i regnskapet for 2022.  

Torleif Brekke: Konto 7090 - tilskudd paragolf, denne er ny? 

Martin Anfindsen: Vi har fått en paragolfspiller som medlem, Kent Daniel Danielsen. Han skal 
representere Nes golfklubb og Norge på ulike arrangementer og vi ønsker å støtte han så godt det lar 
seg gjøre. Han vil også ta Trener 1 kurs for å prøve å videreutvikle paragolf på Nes.  

Freddy Heiberg: Hvorfor er konto 6660 Rommen Golfpark, tredoblet? 

Martin Anfindsen: Denne kontoen budsjetterer vi med samme beløp hvert år, men vi bruker ikke noe 
av dette før prosjekter er gjennomført og godkjent av baneselskapet. 

Torleif Brekker: Har IT-avgiften økt?  

Martin Anfindsen: Ja, og den vil nok øke mer fremover da vi får ny golfapp for klubb og spillere. 
Denne skal på sikt brukes til kommunikasjon, starttidbestilling, regulering av hcp, ha baneguide osv.. 

Budsjettet for 2023 er godkjent 

12. Innkomne forslag 

1: Overføre kr 500.000 til rentebærende høyrentekonto 

Hens Petter Lindstad: Er dette en årsmøtesak?  

Martin Anfindsen: Det var foreslått å gjøre det i styret, men styret ville ta det opp på årsmøtet 

Hans Petter Lindstad: Jeg foreslår at forslaget strykes og at styret bestemmer.  

Forslaget er strøket 

2: Bidrag til forbedring av uteområde/sosiale soner med inntil kr 200.000 

Martin Anfindsen: GolfProsjekt as ønsker å lage større oppholdsplass til golfspillere. De skal bruke 
dagens klubbrom + spiserom for ansatte, og det gir oss ca. 30 kvm innendørs. Videre bygges det tak 



på 3 meter ut fra veggen mot puttinggreen, og også rundt hjørnet inn mot proshop. Dette innebærer 
god plass både innendørs og utendørs til sosial møteplass etter golfrundene.  

Muligens medfører denne utbyggingen også at det må lages ny vei ned til hull 1 og 10.  

Freddy Heiberg: Blir denne kostnaden i tillegg til konto 6660? 

Martin Anfindsen: Ja, men på samme måte som 6660 så må prosjektet gjennomføres og godkjennes 
før det blir utbetalt penger. 

Beløpet som foreslås er ikke med i det fremlagte budsjett for 2023, og må derfor tas i betraktning 
ved gjennomgang av regnskap for 2023.  

Ingunn Aulom: Dette forslaget ble vel nevnt på fjorårets årsmøte? Hva skjer med kostnadene på leie 
av klubbrom?  

Martin Anfindsen: Prosjektet nevnt i fjor var dessverre ikke mulig på grunn av tekniske utfordringer, 
og sykefravær i baneselskap. Vi har med kostnaden på leie av klubbrom i diskusjonen videre med 
GolfProsjekt. Husk at vi er en enhet.  

Forslag 2 er godkjent 

13. Valg 
a. Styreleder – Martin Anfindsen – Gjenvalg 1 år  

Valgt 

b. Nestleder – Stina Olsen Klæboe – Ny 1 år 

Valgt 

c. Styremedlemmer 
Styremedlem – Gjermund Lysfjord – Gjenvalg 1 år  
Styremedlem – Bente Berg – Ny 2 år 
Styremedlem – Kjell Roar Unes – Ny 2 år 

Valgt 

d. Varamedlemmer 
Varamedlem – Karen Elisabeth Hansen – Ikke på valg 
Varamedlem – Halvor Aalborg – Ny 2 år 
Valgt 
e. Kontrollutvalg – 2 medlemmer og 1 vara 
Medlem – Per Christian Holm – Gjenvalg 1 år 
Medlem – Lars Ihle – Gjenvalg 1 år 
Varamedlem – Geir Håkon Bekkevold – Ny 1 år 
Valgt 

Valgkomite: 

Styret finner en valgkomite i god tid før neste årsmøte – 3 medlemmer og 1 vara 

Godkjent 

 

 



Komiteer: 

Styret velger leder til de komiteene/utvalg som de mener er nødvendig 

Godkjent 

Representanter til ting og møter i organisasjoner golfklubben er tilsluttet 

Forslag:  Oppnevnes av styret 

Godkjent 

14. Avslutning 

Styret takker Gunn Degvold og Glenn Ruben Forberg for innsatsen i golfklubben. Og for oppmøtet og 
engasjementet på årsmøtet 2023. 

 

Vormsund, 2/3-2023 

Glenn Ruben Forberg 

Referent 

 

 

Bekreftet referat: 

________________________________   __________________________________ 

Tore Pedersen      Freddy Heiberg 


