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Sak 7. 
 
 

FORRETNINGSORDEN – ÅRSMØTE 

Kristiansund og Omegn Golfklubb 

 
 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent. 

 

2. Valgte sekretærer fører protokollen. Protokollen skal underskrives av valgte 

medlemmer senest 2 uker etter årsmøtet. 

 

3. Ønsker medlemmer å delta i debatten, rekkes hånden i været slik at 

dirigent/sekretariat kan oppdatere talerlisten. 

 

4. Dirigenten kan forkorte taletiden, samt sette strek for inntegnede talere etter behov. 

 

5. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs 

fastsetter. Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag foregår skriftlig, eller om 

det stilles krav om det. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke 

som avgitt. Øvrige avstemminger foregår med håndsopprekking. 

 

6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer - for og imot, 

samt hvem som har hatt ordet i saken. 

 

7. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten 

skriftlig og være underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare fremmes i 

saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag 

kan ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. 

 

8. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i 

dirigentens måte å lede møtet eller voteringen på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sak 8. Behandling av idrettslagets årsberetninger  
 

 

 

Styrets beretning fra 2022 

 
Styret har bestått av: 

Leder:    Kjetil Løbersli 

Nestleder:   Sirpa Skomsøy 

Styremedlem:   May Britt Rønes 

Styremedlem:   Ansgar J. Løvold 

Styremedlem:   Bernhard Hanson 

Varamedlem:   Per Erik Martorina 

Varamedlem:   Torbjørn Bruvoll 

 

Fungert som kasserer:  Hildur Molland Vesterås 

 

Møter 

Det har vært avholdt 6 styremøter. 

Årsmøte ble holdt den 28. februar. 

Medlemsmøte ble holdt den 23. mai. 

Ekstraordinært årsmøte ble holdt den 3. november. I forlengelse av dette møte ble det 

holdt medlemsmøte. 

 

Følgende saker har vært sentrale i løpet av året: 

Grunneier 

Har hatt flere møter med grunneier. Det har vært problemer med forståelsen av at 

eiendommen har liten verdi utover at den benyttes som golfbane. Det har i løpet av 

høsten lyktes å bli enige om at klubben kan kjøpe eiendommen til en pris på  

kr. 4.000.000,-. Det arbeides med en kjøpskontrakt og overtagelse den 1. juni 2023. 

Saken ble behandlet på ekstraordinært årsmøte den 3. november.  

 

 

 

Økonomi 

På slutten av året har økonomien vært noe trang. Dette skyldes at styret valgte å unngå 

låneopptak til investeringene av utstyr til banen som ble besluttet innkjøpt, og blant 

annet liten inntekt på greenfee grunnet mye dårlig vær. I tillegg er det gjort endel 

innkjøp som må betales i løpet av høsten. Noen kreditorer er kontaktet for å be om 

betalingsutsettelse. 

Det jobbes kontinuerlig med å skaffe sponsormidler. 

 

 

 

 



 
 

 

Søknad om spillemidler 

Det er levert søknad om spillemidler. Søknaden konsentrerer seg om midler til 

opparbeidelse av nye utsalgsteder for en runde to (18 hull) med forskjellige utslagsted 

i forhold til de første 9 hull. I tillegg skal midlene gå til utbedring av eksisterende 

utslagsted og hvert utslagsted skal få ny og identisk skilting. Et nytt nett på 

drivingrangen og et nett mot Seivikveien er også med i planen. 

Inntil spillemidler blir utbetalt tas opp lån i Sparebank 1 for dekning av nevnte 

aktiviteter. Saken ble behandlet på ekstraordinært årsmøte den 3. november.  

 

Organisasjonsplan 

Det er utarbeidet en ny organisasjonsplan for klubben. Denne er under 

implementering 

 

Medlemsundersøkelsen 

Det ble i løpet av våren gjort en medlemsundersøkelse etter standard fra 

Golfforbundet. 

 

 
 
De 2 punktene som dro ned score var treningsfasiliteter og bane. Dette er det satt i 

gang tiltak på for å forbedre.  

 

 

 

Klubbmestre 2022 
 

                   
                   Phillip Heggem Aspen, Andreas Rødsand og Kari Lise Kongshaug  



 
 

 

Medlemstall 

Det var ved årsskiftet 270 medlemmer (61 kvinner og 209 menn).  

Dette er en nedgang på 5 medlemmer  

 

Slik ser ingangen av 2023 ut etter at oppdateringer på ikke betalende og utmeldelser. 

 

 
             

 



 

Våre sponsorer 2022 
 
 

 
 

               
 

 

 

  
 

 

    
 

 

 

 

Vis at vi setter pris på dem, og bruk de om vi trenger deres tjenester. 

 
 

          

 

 

 

 

 



 
 

                  Årsrapporter fra komiteene. 
 

Årsrapport fra hus komitéen 2022 
Komitéen har bestått av: 

Anne Marie Aasgaard, leder 

Hildur Mollan Vesterås 

Ellen Sæterøy 

Dag Vesterås 

Knut Sæterøy 

Ove Aasgaard 

Ole Johan Rødahl, fag byggteknisk 

Alf Welde,  fag elektro 

 

Komitéen har vært delt i 3 vaktlag (Vesterås / Sæterøy / Aasgaard). 

Rødahl og Welde har trådd til ved behov. 

 

Huskomitéens arbeid består i å organisere hus og hage i 12 mnd. 

Startet med den årlige rundvask av husets begge etager.  

 

Største prosjektet i år var ny glassveranda. Her tok Ole Johan Rødahl ansvaret og 

glass ble kjøpt inn fra Glassmester Solbjør. 

Alf Welde har tatt ansvaret for det elektriske vedlikeholdet. 

Terrassegulv og rekkverk ble oljet. 

 

Anne Bøifot og Alfhild Ødegård tok også i år ansvaret for blomsterbedet mot 

driving ranchen. 

 

Utleie: 

Lokalene har vært leid ut til konfirmasjoner, bryllup, bursdagsfeiringer og møter. 

Til sammen 13 utleier. 

Komitéen har hatt flere forespørsler om utleie som vi har måttet si nei til. Dette 

gjelder i perioden som det er bestemt det ikke skal være utleie. 

Konfirmasjon sesongen 2023 er nesten fullbooket og vi har en prioritetsliste for 2024. 

 

Utlån av køller ved utleie av lokale. 

De som leide lokale fikk tilbud om lån av køller som ble brukt sammen med bruk av 

ball-automaten. Ekstra inntekt og god reklame for golfsporten. 

 

Innkjøp av utstyr: 

Nytt kjøleskap på kjøkkenet. Liten fryseboks til is for salg. 

Nye hagemøbler på terrassen. 

 

 

Kiosk: 



 
 

 

Selvbetjent kiosk har et brukbart resultat tross den dårlige sommeren/sesongen 

værmessig. 

 

Komitéen avsluttet året med å invitere til julekaffe søndag 04.desember. 

45 personer møtte til en hyggelig stund. Stian Åkvik underholdt med fin sang og 

musikk.  

Vi hadde også utlodding som brakte noen ekstra kroner i kassen. 

 

 

Huskomitéen        

                                                                   

 

   

 

 

 

 

    

Årsrapport fra Handicapkomiteen 
 

 

Komiteen har bestått av:   Knut Hans Sæterøy 

            Finn Bøifot 

 

 

Det har ikke vært behov for møter i handicapkomiteen i 2022 

Årsrevisjon for 2022 ble foretatt fortløpende i løpet av året,  

 etter nye retningslinjer fra NGF.  

 

 

 

 

Finn Bøifot 

Formann Handicapkomiteen 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Årsrapport fra Turneringskomiteen 
 
 

Turneringskomiteen har i 2022 vært: Karin Skomsøy. Svein Skomsøy 

Per Øyvind Aspen, Tor Inge Olsen, Preben Hansen Langaas, Andreas Rødsand og 

Vidar Johnsen. 

 

Det ble avholdt to møter i starten på sesongen hvor Turneringer ble planlagt og 

fordeling av oppgaver. Det har også vært avholdt flere møter for opplæring og i 

forbindelse med turneringsarrangement. 

 

Gjennomføring av Turneringene har fungert greit. Antall deltakere på turneringene 

kunne vært bedre, og dette er noe som må arbeides videre med for klubben. 

 

Med 6 turneringer i Grethe og Bendix Heide Golfcup og 8 turneringer i Sparebank 1 

Nordmøre cup er det totalt arrangert 24 turneringer i 2022. Det er også arrangert noen 

uhøytidelige turneringer uten offisielle resultater.. 

 

I tillegg har det vært arrangert NSG Sissener Classic Tour og Bedriftsgolf for bedrifter 

i Kristiansund. Dette har ikke vært i regi av turneringskomiteen. 

 

2 planlagte turneringer ble avlyst i 2022. 2 dagers tour Rauma-Kristiansund. 

 

Det har vært salg i kiosken på 13 turneringer i 2022. 

 

Startkontingent og kiosksalg ga brutto inntekter til klubben på kr.48 435. I tillegg til 

dette kommer inntekter for greenfee for gjestespillere i de forskjellige turneringene. 

 

Turneringskomiteen 

 

 

 

        



 

 
Årsrapport fra Banekomiteen 

 
 Året 2022 ble av det fuktige slaget. Banen var bløt stort sett hele sesongen med de 

utfordringer som det bringer med seg. Drenering som ikke fungerer som den skal, og 

manglende utløp. Dette skaper utfordringer for klippingen -men «mannskapet» kom 

seg godt ut av det med vanskelige forutsetninger. Det kommer mer nedbør på kortere 

tid som setter banens drenering (som er underdimensjonert) på prøve.  

Vi etterspør flere som kan klippe fairway og røff til sesongen 2023 for å avlaste Juan. 

Ved å avlaste Juan så kan han bruke enda mer tid på greenene, gjødsling, sprøyting, 

rulling, organisere kantklipp osv. 

Klubben investerte i ny «rulle» som forbedret kvaliteten på greenene, ny FleXiver 

mini Screener der vi kan solle ut dressand til greenene -året 2022 med all nedbøren 

resulterte til at den ikke kunne brukes. Med screen på 1mm kreves det tørrere forhold, 

men den står klar til bruk. Denne investeringen ble gjort da transportkostnadene har 

tredoblet seg, og vi kan bruke mer lokal råvare. 

Vi etablerte ny treningsgreen. Hadde problemer med hjortetråkk etter såing og måtte 

så på nytt samt høyere gjerde rundt. Greenen blir et fint supplement for trening. 

Klubben la planer for nye gressutslag skulle finansieres av tippemidler, men ble 

stoppet av leieavtalen som hadde 28 år igjen, det kreves 30 år. Dermed ble dette ikke 

iverksatt.  

Banekomiteen vil gjenta enda en gang oppfordringen der flere kan bli med på 

klipperen for å avlaste Juan. Dette vil forhåpentlig føre til at Juan kan jobbe mer med 

å løfte spilleopplevelsen på banen. 

Banekomiteen vil også berømme vedlikeholds gjengen i verkstedet. 

Banekomiteen v/ Ole K     

                               

           
 



 

Årsrapport fra Kurskomiteen og 
Rekrutteringskomiteen 

 
Det har blitt avholdt 15 Veien til Golf kurs i regi av klubben i 2022. Til sammen har 

33 personer tatt Veien til Golf kurs i 2022. I tillegg er det 6 personer fra”ESAG” som 

har gjennomgått VTG kurs praksis. Ansvarlig har vært Ansgar Løvold. Vi mener at de 

som har gjennomført våre kurs er godt kvalifisert for spill på banen. Det at man er 

kvalifisert for spill på banen forhindrer imidlertid ikke at man fortsatt er nybegynner, 

og det oppfordres derfor til at flest mulig spiller sammen med våre nybegynnere slik 

at de føler seg integrert i klubben og opparbeider seg rutiner som gjør at man får mer 

glede av spillet. 

Det ble holdt klubbtrening på torsdager fra mai til september. (Kl.13-15 og Kl.17-19) 

Engangsavgift på Kr.500,- for hele sesongen. Like viktig som å trene på de riktige 

tingene, er det å trene på den riktige måten - Tydelige treningsmål tilpasset ditt 

ferdighetsnivå gir deg økt fokus og treningsglede. De som har deltatt på treningen har 

hatt stort utbytte av å være med. Det er tydelig at trening i grupper er et viktig tilskudd 

for at klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på tvers av hverandre. Det er også 

noen som har benyttet seg av privattimer. Treningen har foregått på driving rangen og 

inne på simulator. Vi vil oppfordre medlemmene til å benytte treningstilbudet i enda 

større grad i 2023. 

Til tross for at det arbeides med å ivareta eksisterende medlemmer, opplever vi at alt 

for mange faller fra før de egentlig har kommet i gang. Vi mener klubben bør ha 

følgende fokusområder: 

• Utvikling av medlemmenes ferdigheter er viktig for at de skal trives og bli 

værende som medlem. Å legge til rette for at uerfarne spillere skal kjenne seg 

velkommen er et av klubbens og medlemmenes viktigste oppgaver.  

• Et viktig fokusområde vil være medlemmer med handicap>26,5. 

11.01.2023 

Kurskomite 

Ansgar Løvold 

Alfred Blomsø 

 

 

7-8 januar ble det holdt golfkurs ved Paul Blaikie. 

Paul Blaikie kommer fra Trondheim/Stjørdal hvor han er headpro. Av 

oppsatte 28 leksjoner, var det bare en time ledig og kan bare sies å være 

suksess. 

Han tok tak i to tre punkter hos spillere som han mente de skulle fokusere på, 

ikke flere. Gjennomgangstema etter at spillere hadde tatt en leksjon, var at 

«han må tilbake!» 

Paul syntes også det var kjekt å møte spillere fra KSU, og sa seg villig til å komme 

flere ganger, så slutten av februar ser det ut til at han kommer en helg igjen. 

Da må man kjenne sin besøkelsestid       

 

 



 

 
Årsberetning Golfsimulator komiteen 

 
 

Trackman har vært greit besøkt i 2022, men det synes rart at ikke flere ønsker å 

vedlikeholde golfsvingen gjennom vinteren med et slikt fantastisk hjelpemiddel 

Prisen er satt til 200 kroner, som er godt under gjennomsnittet ellers i landet, og viser 

seg er akseptabel for de fleste, og det er mulig å få til flere betalingsmåter når 

Trackman blir konfigurert sammen med Golfbox. 

 

Simulatorene brukes i opplæringen til VTG kurs, Golf Grønn Glede ved siden av 

vanlig medlemsbruk.  

 

Simulatorkomitéen 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                 
  

 

 



 

 

Årsrapport ESAG 2022  
2021  
Første møte med foreningen “Et Slag Av Gangen”   
Kr-sund og Omegn Golfklubb var invitert til et orienteringsmøte i Ålesund av 

initiativtaker Marianne  

Smith Magerlie.  
Hildur og Dag Vesterås deltok fra vår klubb og ingikk avtale om deltakelse i ESAG.  

2022  
Oppstart  
Gruppen som har stått i spissen for oppstart og gjennomføring av ESAG i 

Kristiansund er :  
Hildur M Vesterås, Liv Inger Korsnes Nilsen, Ansgar Løvold  
Gode medspillere er Alfred Blomsø, Ole Nilsen, Dag Vesterås og Anne Helseth. Også 

andre medlemmer i klubben har vært og er positive til å være medhjelpere ved behov.  

Planlegging  
April måned gikk med til planlegging av oppstart av ESAG.   
Møte med kommunens ledere fra rus og psykiatritjeneste hvor ideen bak ESAG ble 

belyst og hvordan dette kunne gjennomføres var en viktig del av planleggingene.  

3. Mai arrangerte vi åpen dag hvor vi presenterte klubben med omvising av fasiliteter 

og tanken bak ESAG. Oppmøte var bra og de som ønsket det fikk prøve seg på 

drivingrange og simulator.  

Det ble enighet om oppstart av ESAG hver andre onsdag fra 11.05.22  

Vi har gjennomført 19 treninger totalt. Utetrening 14, trening på simulator 5.  

Det har vært totalt 14 deltakere.  

Samarbeidsmøte i Kristiansund i slutten av august med Marianne Smith Magerlie , og 

representanter fra Ålesund og Molde Golfklubb.   
Samme dag var Ole og Dag våre (ESAG) representanter ved arrangement for å 

markere “verden rusfrie dag” Der deltok ulike aktører fra andre frivillige 

organisasjoner.  

Hildur og Liv Inger deltok på ESAG   
erfarings- og utviklingsmøte i Oslo 24. og 25. oktober.  
Her var det faglig påfyll, erfaringsutveksling, planer om veien videre og 

søknadsrammer.  
Det var deltakere var 24 golfklubber, NGF, Røde kors - nettverk etter soning,  



 
 

Kriminalomsorgsdirektoratet, SENS, WayBack, Rusfeltets hovedorganisasjon og 

Foreningen Et slag av gangen.  

Transport  
Vi har inngått avtale med Kristiansund Taxi for henting og bringing av deltakere ved 

behov.  

Sponsor   
Bunnpris Stortua bidrar med bevertning etc.  

Utstyr  
Det er kjøpt inn 6 golfsett med bagger, dette fra midler mottatt fra ESAG 

sentralt. Mottatt 2 stk. komplette golfbagger fra Shell.  

Golfklubben har mottatt tilskudd på kr 138 000 fra Foreningen Et slag av gangen, og 

kr 10 000 fra  

Kristiansund kommune Storlegat 1 og 2.  

Liv Inger Korsnes Nilsen  
16.Januar 2023  
                  

 

 

 
 

 



 

Sak 9. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 
(Prosjekt baneutvikling har eget prosjektbudsjett som ikke påvirker dette budsjettet) 

 

 



 

 



 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 

     



 

 
 

 



 

 
 



 

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sak 10. Behandling av forslag og saker 

 

10.1 Forslag fra styret 
Ungdomspris på simulator 

Styret ønsker at barn og unge skal få spille på simulator for en timepris på kr.100.- 

 

Tilgang til simulator. 

Bør " ikke medlemmer" i KOGK betale medlemsavgift? Fjernmedlem eller simulator 

kontingent som fastsettes til kr? 

 
 

10.2 Forslag fra styret  
Prising av tjenester/tilbud i klubben. 

 

Styret har fått tilbakemeldinger om prisnivået på tjenester/tilbud vi har i klubben, og 

ønsker en diskusjon rundt temaet. 

 

 

 

10.3 Forslag kontingent Ett slag av gangen.  
 

Medlemmene i Ett Slag av Gangen som har spillerett på banen skal betale en 

årskontingent på kr 1.500, - Dette er en vanlig årskontingent for tilsvarende 

medlemmer i andre klubber. 

 

                    

 

 



 
 

Sak 11. Fastsette medlemskontingent 

 

Forslag fra styret: 

kontingenter for 2023, diskuteres under dette punktet, men vedtas sammen med 

budsjett 

 

Noen punkter til diskusjon: 

• Dele opp kontingent 

• Purregebyr 

• Sanksjonsmuligheter ved manglende betaling 

Stenging av golfbox? 

Stenging tilgang hus? 

 

 
 

 
 
 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sak 12. Vedta idrettslagets budsjett 
 

 
 

 

 
 

 

 

Periode Budsjett Endring Periode

   Driftsinntekter

      Salgsinntekter

         3022 Tilskudd 25885 25885 0

         3121 Sponsor 190000 200000 10000 190000

         3124 Inntekt arrangement 0

         3200 Ballautomat 66694 70000 3306 85425

         3205 Inntekter - Greenfee 49740 50000 260 86288

         3220 Turneringsinntekt 63549 65000 1451 66140

         3250 Kiosk Salg 47071 50000 2929 40239

         3265 Salg golfutstyr 22904 15000 -7904 28167

         3270 Inntekter Golfsimulator 224809 225000 191 131119

         3271 Mellomregning 3270 inntekt Golfsimulator 0

         3295 Inntekter Sendregning 671650 677 900 6250 649195

      Salgsinntekter 1362302 1378785 16483 1276573

      Annen driftsinntekt

         3440 Offentlige tilskudd 149761 140000 -9761 193911

         3443 ESAG - GGG 157450 60000 -97450 20000

         3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet 51395 50000 -1395 60950

         3900 Annen driftrelatert inntekt 46498 -46498

         3901 Annen driftsrelatert inntekt 19529 20000 471 8917

         3920 Mottatt forsikringsoppgjør 0 41317

         3966 Tilskudd Norsk Tipping 37006 37006 0 40076

      Annen driftsinntekt 461639 307006 -154633 365171

   Driftsinntekter 1823941 1685791 -138150 1641744

Driftsresultat

2022                  Budsjett 2023 2021

Resultat 2022 Budsjett 2023
Regnskapskonto

   Driftskostnader

      Varekostnad

         4300 Varekjøp Kiosk 29005 33000 3995 20763

         4302 Varekjøp golfutstyr 10056 10000 -56 11180

         4303 Utgifter ESAG 42310 42310 0

         4360 Frakt, toll  og spedisjon 0

      Varekostnad 81371 85310 3939 31943

      Lønnskostnad

         5920 Yrkesskadeforsikring 0 714

         5990 Annen personalkostnad 2987 3000 13 5674

      Lønnskostnad 2987 3000 13 6388

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

         6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom 100703

         6015 Avskrivning på maskiner 26000 26000 0 6000

         6017 Avskrivning på inventar 82899 82899 0 38903

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 108899 108899 0 145606



 
 

 
 

 

 

      Annen driftskostnad

Periode Budsjett Endring Periode

         6250 Bensin, dieselolje 15479

         6300 Leie av bane 300000 300000 0 300000

         6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 19318 19318 0 11764

         6340 Lys, varme 50679 50679 0 40484

         6360 Renhold 3327 3327 0 5534

         6380 Drift av bane 65675 65675 0 63529

         6385 Innleid tjeneste/klippe gress 270938 281562 10624 257500

         6390 Annen driftskostnad 59 0 -59 19876

         6395 Kostnad senioravdeling 0 19013

         6420 Leie datasystemer 20520 23000 2480 23110

         6430 Leie betalingsterminal 5985 5985 0 6311

         6510 Håndverktøy 2036 3000 964 2158

         6520 Hjelpeverktøy 0 4250

         6540 Klubbhuset 57261 60000 2739 27269

         6550 Driftsmateriale Bane 86895 100000 13105 49942

         6551 Datautstyr (hardware) 0

         6552 Turnering 2740 3000 260

         6560 Rekvisita 2372 3000 628

         6564 Ballautomat 7889 5000 -2889 7154

         6565 Turneringsutgifter 13152 13152 0 10838

         6570 Arbeidsklær og verneutstyr 0 1807

         6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 20000 20000 9062

         6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 19088 20000 912 64445

         6705 Honorar regnskap 40593 45000 4407 53928

         6710 Faktureringskostnader 5670 7000 1330 5473

         6790 Annen fremmed tjeneste 2135 2500 365 1225

         6800 Kontorrekvisita 13848 15000 1152 3308

         6810 Data/EDB-kostnad 1255 8000 6745 418

         6820 Trykksak 4496 5000 504 4448

         6840 Norsk Golf Magasin 13272 15000 1728 17640

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 4550 5000 450

         6890 Annen kontorkostnad 0 2190

         6900 Telefon 1628 2000 372 1731

         6901 Internett 4489 5600 1111 5860

         6940 Porto 0 18

         7000 Drivstoff, selskapets transportmidler 36194 50000 13806

         7040 Forsikring, selskapets transportmidler 7863 8000 137 1270

         7320 Reklamekostnad 4088 2000 -2088 200

         7321 IT-kostnader 22581 22581 0 23333

         7400 Kontingent, fradragsberettiget 75022 75022 0 78604

         7420 Gave, fradragsberettiget 450 1000 550

         7500 Forsikringspremie 23840 25000 1160 34235

         7560 Servicekostnad 8089 10000 1911 2279

         7740 Øredifferanser 0 0 0 0

         7770 Bank og kortgebyrer 13623 15000 1377 13382

         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget -1111 0 1111 593

      Annen driftskostnad 1210509 1295401 84892 1189659

   Driftskostnader 1403765 1492610 88844 1373596

Driftsresultat 420176 193181 -226994 268148

2022                  Budsjett 2023 2021



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

             
 

 

 
 
 

   Finansinntekter

      Annen finansinntekt

Periode Budsjett Endring Periode

         8050 Annen renteinntekt 0

      Annen finansinntekt 0

   Finansinntekter 0

   Finanskostnader

      Annen finanskostnad

         8150 Annen rentekostnad 133190 133190 133190 113921

         8151 Renter/omkostninger leverandører 206 206 206 74

      Annen finanskostnad 133396 170000 133396 113995

   Finanskostnader 133396 170000 133396 113995

Netto finansresultat -133396 -170000 -133396 -113995

Ordinært resultat før skattekostnad 286780 23181 286780 154154

Ordinært resultat 286780 23181 286780 154154

Årsresultat 286780 23181 286780 154154

2022                  Budsjett 2023 2021

Finansinntekter og finanskostnader



 
 
 

 

Sak 13. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan  
 

Forslag fra styret: 

Organisasjonsplanen blir revidert av nytt styre. 

 

 

 

Sak 14: Foreta følgende valg: 
14.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- styremedlem[mer]   

- varamedlem[mer] 

14.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 

- varamedlem[mer]  

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 

- leder   

- medlemmer  

- varamedlem  

[14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan] 

[Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap] 

 

 

 

 

 

                             
 

 



 
 

 

 

Vi har kommet ut feil på hvem som er på valg eller ikke tilbake i tid. Ser 

ut som det er i referatet det er blitt gjort feil. Derfor blir det årsmøtets 

oppgave å få rettet opp slik at ikke nesten hele styret er på valg samtidig. 

 

ÅR 2 

Ikke På valg 2 år Leder  
på valg     2år Nestleder 

Ikke på valg 2 år Styremedlem 

på valg 2 år Styremedlem 

Ikke på valg 2 år Styremedlem 

på valg 1 år Vara 

På valg 1 år Vara 
 

ÅR 1   

På valg   2 år Leder 

Ikke på valg 2år Nestleder 

på valg 2 år Styremedlem 

Ikke på valg 2 år Styremedlem 

på valg 2 år Styremedlem 

på valg 1 år Vara 

På valg 1 år Vara 

 
Leder:  Kjetil Løbersli   På valg 
Nest leder: Sirpa Skomsøy   ikke på valg 
  
Styremedlem: May Brit Rønes   på valg. 
Styremedlem: Bernhard Hanson  på valg. 
Styremedlem: Ansgard Løvold   på valg. 
 
Varamedlem: Torbjørn Bruvoll  på valg. 
Varamedlem: Per Erik Martorina  på valg. 

 

 

 

Valgkomiteens forslag til valg blir framlagt på årsmøtet. 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 



 
               

Valgkomiteens forslag til valg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Styret: 

Lars Daniel Garshol – leder 

Karin Skomsøy 

Ansgar Løvold 

John Erik Klinge 

Johnny Ramstad 

Per Erik Martorina – vara 

Andreas Rødsand – vara 

 

 

 

Hus: 

Anne Marie Botten Aasgaard - 

leder 

Ove Aasgaard 

Dag Vesterås 

Hildur Vesterås,  

Knut Sæterøy 

Ellen Sætrerøy    

Ole Johan Rødahl - Fag 

byggeteknisk  

Alf Welde - fag elektro  

 

Senior komiteen: 

 

Sirpa Skomsøy – leder 

 

Banekomité 

Ole Kårvåg 

Tor Inge Gjertsen 

Preben Hansen Langaas 

Leif Kvarsvik 

Håkon Nerdal  
(Torbjørn Bruvold er teknisk support 

Johan) 

(Bjørn Kvåle på klipping) 

(Bersvein Skomsøy freelance) 

(Odd Arne Tranø – kan bidra på dugnad) 

(Eirik Aasbrein – kan bidra på dugnad) 

 

Simulatorkomité 

Ansgar Løvold 

Andreas Rødsand 

Per Erik Martorina 

 

Turneringskomité 

Karin Skomsøy 

Andreas Rødsand 

Svein Skomsøy 

Kurs/Juniorgruppe/trening 

Ansgar Løvold 

Andreas Røsand 

Alfred Blomsø  

 

HCP-komité 

Finn Bøifot 

Knut Hans Sæterøy 

 

Web-komité 

Johnny Seibt Ramstad 

Steffi Seibt Ramstad 

(Per Erik Martorina – vara) 

 

Kontrollgruppe/revisjon 

Knut Garshol 

Steffi Seibt Ramstad 

 

 



 

 
Referat fra årsmøte i Kristiansund og omegn Golfklubb (KOGK) 2023 

 

Tid: 16. februar 2023, kl. 18:30 – 21:00 

Sted: Klubbhuset,  

Tilstede: 36 stemmeberettiget medlemmer 

 

Innledning 

Formann Kjetil Løbersli ønsket de frammøtte velkommen.  

Deretter ba han om et minutts stillhet til minne om avdøde medlem Eldbjørg Engdahl. 

Etter dette kunne han meddele gladnyheten om at klubben har signert en 

intensjonsavtale med grunneier om kjøp av eiendommen for golfbanen. 

 

 

Årsmøte Saksliste 

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Forslag fra styret: 
Fremmøtte 36 stemmeberettigede medlemmer godkjennes.  
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt  

 

Sak 2: Velge dirigent 
Forslag fra styret: 
Styreleder Kjetil Løbersli velges som dirigent.  
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Sak 3: Velge protokollfører 

Forslag fra styret: 

Bernhard Hanson ble valgt som protokollfører. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Forslag til vedtak: 

Johnny Seibt Ramstad og Steffi Seibt Ramstad underskriver protokollen.  

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt  

 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Forslag fra styret:  
Innkallingen godkjennes.  
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Sak 6: Godkjenne sakslisten 

Forslag fra styret: 
Saklisten godkjennes.  
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

 



 
 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Forslag fra styret:  
Forretningsorden godkjennes.  
Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Følgende årsberetninger ble gjennomgått: 

- Styrets beretning fra 2022.  

Dato for overtagelse av eiendom ble rettet fra 1. juni til snarest. 

- Årsrapport fra huskomiteen 

- Årsrapport fra Handicapkomiteen 

- Årsrapport fra Turneringskomiteen 

- Årsrapport fra banekomiteen 

Komiteens formann Ole Kårvåg kommenterte og utdypet noen av aktivitetene. 

Signeringen av intensjonsavtale medfører at planlagt arbeide på banen vil 

starte så snart som mulig. 

- Årsrapport fra Kurs- og Rekrutteringskomiteen 

Formannen påpekte det høye aktivitetsnivået og rettet en spesiell takk  

til Ansgar Løvold. 

- Årsberetning fra Golfsimulatorkomiteen 

Det ble spesielt nevnt at system for å forhindre ikke betalende spill aktivitet er 

under fullførelse. 

- Årsrapport fra Ett Slag Av Gangen (ESAG) 

Denne aktiviteten har brakt inn mye penger til klubben. En spesiell takk ble 

rettet til Hildur og Dag Vesterås. 

Forslag fra styret. Årsberetningene godkjennes 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Sak 9: Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

Formann gikk gjennom og kommenterte de enkelte poster. Det ble påpekt at 

utgiftene har økt kraftig fordi det meste av det klubben kjøper er blitt dyrere. Dette 

gjelder spesielt for gjødsel, drivstoff og strøm. 

En diskusjon om dekning av reiseutgifter konkluderte med at kriteriene for slik 

dekning må revideres. 

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

10.1 Forslag fra styret 

Ungdomspris på simulator 

Forslag til vedtak: Ungdom under 19 år kan avtale egne kvelder for spill til kr. 

100,- pr time. Avtale gjøres med Golfsimulatorkomiteen. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Tilgang til simulator for «ikke medlemmer» i KOGK 



 
Forslag til vedtak: Hyppig besøkende ikke medlemmer kan kjøpe egen nøkkel for 

adgang til klubbhuset. Golfsimulatorkomiteen utarbeider og følger opp 

retningslinjer. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

10.2 Forslag fra styret 

Prising av tjenester / tilbud i klubben 

Styret har fått tilbakemelding om at prisnivået på tjenester / tilbud vi har i klubben 

kan være høy i forhold til sammenlignbare klubber. 

Det kom ingen forslag til endring av eksisterende priser. 

 

10.3 Forslag kontingent Ett Slag Av Gangen 

Forslag til vedtak: Medlemmene i ESAG som har spillerett på banen skal betale en 

årskontingent på kr. 1.500,-. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Forslag til vedtak: Endring av kontingent vedtas sammen med behandling av 

budsjett. 

Oppdeling av betaling av kontingent kan gjøres etter egen avtale med det enkelte 

medlem. I slike tilfeller skal ekstra fakturakostnader legges til kontingentandelen 

som skal betales. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Det ble gjort en gjennomgang av de enkelte poster i budsjettet med forklaring og 

kommentarer. Budsjettet er i hovedsak basert på historikk og det er ikke lagt opp 

til noen større inntektsøkning. 

Det ble påpekt at kontingente har vært uendret siden 2016. Hadde klubben økt 

kontingente i takt med pris / utgiftsøkning frem til i dag, ville det gi en økning fra 

dagens kontingent på 4.100,- til kr. 6.000,- for hovedmedlemmene.  

 

Forslag til vedtak: Kontingenten økes fra kr. 4.100,- til kr. 4.500,- for 

hovedmedlemmer. Det kan budsjetteres med økte inntekter som følge av en 

forventet økning i antall medlemmer i 2023. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: Post 7320 «Reklamekostnad» under «Annen driftskostnad» 

økes med  

kr. 8.000,- som øremerkes til markedsføring av klubben.  

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas med ovenfornevnte endringer. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Forslag til vedtak: Organisasjonsplanen blir revidert av nytt styre. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 



 
 

 

 

Sak 14: Foreta valg 

 

14.1: Styre 

Forslag fra valgkomiteen: 

Leder: Lars Daniel Garshol,  

Styremedlemmer: Karin Skomsøy, Ansgar Løvold, John Erik Klinge, Steffi Seibt 

Ramstad 

Varamedlemmer: Per Erik Martorina, Andreas Rødsand 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

14.2 Kontrollutvalg 

Forslag fra valgkomiteen: 

Knut Garshol, Johnny Seibt Ramstad 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

14.3-14.5 Representanter i idrettslagets komiteer 

 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

Dette ble avglemt, men det er tradisjon for at styret gis fullmakt til å oppnevne 

representantene. 

 

Banekomite´  

Forslag fra valgkomiteen: 

Ole Kårvåg, Tor Inge Gjertsen, Preben Hansen Langaas, Leif Kvarsvik, Håkon 

Nerdal 

(Torbjørn Bruvold på teknisk support), (Bjørn Kvåle på klipping),  

(Bersvein Skomsøy freelance), (Odd Arne Tranø dugnad), (Eirik Aasbrein 

dugnad) 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Turneringskomite´  

Forslag fra valgkomiteen: 

Karin Skomsøy, Andreas Rødsand, Svein Skomsøy 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Web-komite´  

Forslag fra valgkomiteen: 

Johnny Seibt Ramstad, Steffi Seibt Ramstad, Per Erik Martorina (vara) 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 



 
Hus komité  

Forslag fra valgkomiteen: 

Anne Marie Botten Aasgaard (leder), Ove Aasgaard, Dag Vesterås, Hildur M. 

Vesterås,  

Knut Sæterøy, Ellen Sæterøy, Ole Johan Rødahl (Fag byggeteknisk),  

Alf Welde (Fag elektro) 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Senior komite´  

Forslag fra valgkomiteen: 

Sirpa Skomsøy (Leder) 

Leder og styre gis fullmakt til å supplere medlemmer. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

 

Kurs/Juniorgruppe/Turnering  

Forslag fra valgkomiteen: 

Ansgar Løvold, Andreas Rødsand, Alfred Blomsø 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Simulatorkomite´  

Forslag fra valgkomiteen: 

Ansgar Løvold, Andreas Rødsand, Per Erik Martorina 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

HCP-komite´ 

 Forslag fra valgkomiteen: 

Finn Bøifot, Knut Hans Sæterøy 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Valgkomite´  

Forslag fra valgkomiteen: 

Styret velger medlemmer til valgkomite 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

 
 



 

 

              
 
 
 
 

                  


