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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 2021 
 
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:   Finn Backer 

 

Fungert som kasserer:  Hildur Molland Vesterås 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter. 

 

Årets klubbmestre: 

 

Damer: Kari Lise Kongshaug. Herrer: Andreas Rødsand. Junior: Thomas Santi. 

 

 

                 



 
 

Medlemstall 

Det var ved årsskiftet 275 medlemmer (58 kvinner og 217 menn).  

 

Dette er en økning på 22, men vi vet at det ser ut til at medlemstallet vil minke litt i starten av 

2022. Dette pga. manglende betaling og noen utmeldelser. Styrets målsetting er å sette inn 

tiltak for å beholde de eldste golferne lengere, beholde de nye, og rekruttere flere unge. 

 

      
 

Slik ser ingangen av 2022 ut etter at oppdateringer på ikke betalende og utmeldelser. 

 

             



 
 

Økonomi 
Vi har hatt et ok år økonomisk med driftsinntekter på kr. 1 641 584, og driftskostnader 

på kr. 1 373 613. Dette gir et driftsresultat på kr. 267 971. 

Etter fratrekk finanskostnader gir dette et årsresultat på kr. 153 977. 

 

Dette og økte inntekter lover godt for videreutvikling av banen. 

 
Ny hovedsponsor 
Vi har vært så heldige å få Sparebank 1 Nordmøre som ny hovedsponsor! 

De har vørt en fantastisk støttespiller både som sponsor og bankforbindelse. 

 
Våre sponsorer 2021 
 
Sparebank 1 Nordmøre 

Møre Drift & Renhold AS  

Fosna Stein AS 

Quality Hotel Grand Kristiansund 

Engdahl Assuranse A/S 

West Elektro AS 

Neas AS 

Nardo Bil Nordvest AS 

Sparebank 1 Nordmøre 

Norengros Ødegaard Engros 
 

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

 

 

          



 
 

 

Oppsummering av aktiviteter 

 

I klubbens regi ble det avholdt 6 turneringer + 6 Grethe Bendik Heide Cup.  

Sparebank 1 Nordmøre ble det avviklet 8 runder. Årets turneringer ga brutto inntekter 

til klubben på 42 100,-.  

 

Klubbhuset har vært brukt til klubbaktiviteter som VTG kurs, sosiale arrangement 

som tirsdags-kaffe og skoleklasser med bespisning. Det har til sammen vært utleid 13 

ganger til eksterne aktiviteter. Noe utleie har blitt avlyst grunnet korona.  

Betjent kiosk under dagsturneringer har vært dårlig besøkt. Derimot har selvbetjent 

kiosk vært mere brukt. Som en prøveordning på slutten av sommeren ble det holdt 

åpen dør mellom kl 11.00 og 17.00. Dette viste seg å være en fin løsning som 

anbefales videreført. Et nytt brusskap er satt opp i 2. etg. 

 

Klubben har kjøpt inn en TRACKMAN simulator som ble installert i høst. Den er blitt 

populær blant medlemmene og har gitt gode inntekter de to første måneder i full drift, 

november og desember. 

 

Driften av banen ble holdt på et sparsomt nivå. Problemer med lite dugnadsinnsats fra 

medlemmene gjør at det må tenkes investeringer i maskinelt utstyr for å holde banen i 

god skikk. Det er vedtatt å starte å bygge ny treningsgreen. Denne skal ferdigstilles til 

våren 2022. Det er startet et arbeid med å se på nye greener og nye gressutslag (ulike 

utslag første 9 og siste 9). Dette vil bli behandlet på årsmøtet.  

 

Det har i 2021 vært relativt mange kurs, spesielt på VTG kurs, der det har vært teori, 

grunnleggende praksis med simulator og drivingrange. Det har vært 57 personer som 

har gjennomgått VTG kurs. Det har også vært avholdt endel kurs for dem som har hatt 

lyst til å videreutvikle sitt golfspill. 

 

Grunnet korona har det vært lite aktivitet mht GGG (Golf Grønn Glede) og kun en 

klasse fra Nord-Vestlandet Folkehøgskole SA har deltatt.  
Klubben ble høsten 2021 tilsluttet organisasjonen ESAG (Ett slag av gangen). En 

egen gruppe er etablert for å følge opp. 

 

Det er etablert en ordning med banevakter. En viktig oppgave er å se til at de som 

spiller er registrert i GolfBox. Vaktene skal ha en positiv rolle, dvs være veiledende, 

hjelpsomme og ikke mist høflige. 

 

Klubben har fått etablert ny hjemmeside og ny logo. 

 

Medlemsmøte ble avhold den 28. september.  

Møte gjorde en grundig gjennomgang av den utførte medlemsundersøkelsen med 

diskusjon og tilbakespill på videre oppfølgning. 

 

 

 



 
 
 

                  Årsrapporter fra komiteene. 
 

Årsrapport fra hus komitéen 2021 
 

Komitéen har bestått av:  

• Anne Marie Aasgaard 

• Hildur Mollan Vesterås 

• Dag Vesterås 

• Ove Aasgaard 

• Ole Johan Rødahl, fag byggeteknisk 

• Alf Welde,   fag elektro  

 

 

 

Det første som skjedde, var reparasjon etter brannskade som skjedde i januar. 

Dette ble gjort av Ole Johan Rødahl og Alf Welde. 

Videre ble det rundvask av hele huset opp og nede. 

 

Sørget for beplantning ute og på terrassen gjennom sesongen. 

Anne Bøifot og Alfhild Ødegård tok ansvar for blomsterbedet mot driving rangen. 

 

Komitéen har vært delt inn i 2 vaktlag (Vesterås/Aasgaard) som har hatt ansvar hver 

sin uke. Dette har funger utmerket. 

 

Som medlemmene har lagt merke til har vi fått nytt brusskap i 2.etg. 

Vi tok kontakt med Oskar Sylte Mineralfabrikk for å høre om de kunne skaffe et skap 

og evt. hva det ville koste oss. Vi ble invitert til Molde for å se på skap og her fikk vi 

velge ut et brukt som passet oss. Det ble gratis og fikk levert fraktfritt på huset. Stor 

takk til Oskar Sylte. 

 

Kiosk:  

Betjent kiosk under dagsturneringer har vært dårlig besøkt. Derimot har selvbetjent 

kiosk vært mere brukt. 

 

Inntekter på kiosksalg, betjent og ubetjent:  Kr 40.239,- 

 

 

Hadde en prøveordning på slutten av sommeren med åpen dør mellom kl 11.00 og 

17.00. Dette viste seg å være en fin løsning, her kunne da gjestespillere få adgang til 

kioskvarer.  Komitéen mener klubben bør fortsette med dette i en periode også neste 

år. 

 



 
 

Utleie: 

Lokalene har vært leid ut til konfirmasjoner, barnedåper, bursdagsfeiringer og 

kveldsarrangement  

• 4 bursdagsfeiringer 

• 5 konfirmasjoner 

• 2 barnedåper 

• 2 kveldarrangement, herav 1 konferanse med servering. 

 

Inntekter på utleie av lokalet:  Kr 60.950,- 

 

 

Året 2021 har også vært preget av Corona tiltak, noe som har ført til flyttinger og 

avlysninger av leier. 

 

Utlån av køller ved utleie av lokale.  

De som leide lokale fikk tilbud om lån av køller og disse ble flittig benyttet sammen 

med bruk av ball-automaten. God reklame for golfsporten også. 

 

Bruk av utstyr. 

Noen av våre medlemmer setter igjen godt brukte bagger og traller i og utenfor huset. 

Tanken er god, men klubben har ikke plass til å ta imot brukt utstyr og må betale for å 

bli kvitt det. Vennligst avtal med noen som kan ta over utstyret, enten selge eller gi 

det bort til ny eier. 

 

Huset har vært brukt til klubbaktiviteter som VTG kurs, sosiale arrangement som 

Tirsdags-kaffe, skoleklasser med bespisning 

 

Hjertestarter og førstehjelputstyr er blitt tatt vare på av Sirpa Skomsøy. 

 

Septiktank. 

Komitéen oppdaget at septiktank ikke var registrert for tømming. Dette er nå på plass. 

 

Grusgangen oppe utenfor hoveddør ble utvidet og gruset så det nå er blitt flere 

parkeringsplasser. 

 

 

Huskomiteen 

                                                                   



 
 

      

Årsrapport fra Handicapkomiteen 
 

 

Komiteen har bestått av:   Knut Hans Sæterøy 

                                             Finn Bøifot 

 

 

Det har ikke vært behov for møter i handicapkomiteen i 2021. 

Års revisjon for 2021 ble foretatt fortløpende i løpet av året,  

etter nye retningslinjer fra NGF. 

 

 

Finn Bøifot 

 

Formann Handicapkomiteen 
 
 
 

Årsrapport fra Turneringskomiteen 
 
 

Turneringskomiteen har i 2021 bestått av Karin Skomsøy, Kjetil Løbersli og Ansgar 

Løvold. 

 

Karin Skomsøy har vært leder for komiteen. Ansgar Løvold ha fått tak i premier og 

Kjetil og Per Erik har hjulpet til med Livescore og data. 

 

3 turneringer ble avlyst pga. dårlig påmelding og dårlig vær. Fosna Open, Texas 

Scramble og Sparebank 1 Nordmøre Open. 

 

Klubbmesterskapet hadde vi livescore i klubbhuset noe som resulterte i masse besøk 

med positive tilbakemeldinger på. Så det skal vi prøve å få til flere av neste år.  

I klubbens regi ble det avholdt 6 turneringer + 6 Grethe Bendik Heide Cup.  

Sparebank 1 Nordmøre ble det avviklet 8 runder. 

 

Årets turneringer ga brutto inntekter til klubben på 42 100,-. 

 

Turneringskomiteen V/Karin Skomsøy. 

 

 

 



 
 

Årsrapport fra Banekomiteen 
                                 
Driften av banen ble holdt på et sparsomt nivå. Problemer med lite dugnadsinnsats fra 

medlemmene gjør at det må tenkes investeringer i maskinelt utstyr for å holde banen i 

god skikk.  

Treningsgreenen har over år vært lite påaktet, så det ble vedtatt å starte å bygge ny 

treningsgreen. Denne skal ferdigstilles til våren. Dette blir som en mal og 

prøveprosjekt ved eventuell bygging av nye greener på banen. 

Ved hjelp av Gresspesialisten er det startet et arbeid å se på nye greener og nye 

gressutslag (ulike utslag første 9 og siste 9). Dette kommer opp på årsmøtet. 

Klubben mangler sand og jordmasser som kunne vært lagt over fjell og røffområder 

for som kunne ført til raskere spill. Vi ser at det går en del tid til leting av ball i slike 

områder. Dette kunne vært ordnet på hvis vi hadde hatt tilgang på egnet masse. Håper 

medlemmene kan være obs på dette å si ifra hvis de kommer over masser som vi kan 

benytte. 

 

Ha et godt golfår i 2022. 

Banekomiteen 

 

 

Årsrapport fra Kurskomiteen og 
Rekrutteringskomiteen 

 
Det har i 2021 vært relativt mange kurs, spesielt på VTG kurs, der det har vært teori, 

grunnleggende praksis med simulator og drivingrange.  

Som avslutning har det vært banegjennomgang der alle har fått prøvd å gå 4-5 hull 

hvor teori har overført til praksis. 

 

Det har vært 57 personer som har gjennomgått VTG kurs. 

 

Alfred Blomsø har også hatt kurs for dem som har hatt lyst å prøve å videreutvikle sitt 

golfspill. Han har også hatt fellestrening hvor medlemmer betalte 500 kroner og 

kunne komme så ofte man ville hver onsdag. Lars Daniel Garshol har også stilt opp 

ved anledning og har også kunne ta treninger på torsdager. 

 

31.01.2022 

Kurskomite 

Ansgar Løvold 

Alfred Blomsø 

Andreas Røsand  

 
 



 

 
Årsberetning Golfsimulator komiteen 

 
I starten av 2021 hadde vi Sportsman simulator, som der det var greit besøk. 

Økende frustrasjon vedrørende feilslag ble prøvd korrigert mange ganger av Per Erik 

og Bjørnar med vekslende hell. Det ene kamera ble skiftet for å se om dette kunne 

hjelpe, samt lampe i prosjektor. 

 

Det ble etter hvert klart at det var en «New man in town» som het Trackman som 

hadde gjort inntog i simulatorverdenen og som ble vurdert. 

Kjetil Klarte å få til finansieringspakke for innkjøp av en slik, og den ble bestilt. 

Trackman ankommer i begynnelsen av september og bli montert av leverandør med 

hjelp av Bjørnar, Per Erik og Ansgar. 

Simulatorkomitéen brukte en god del tid til å sette seg inn i bruk og eventuelle bugs 

som ble ordnet opp i. 

Etterhånden har det vist seg at det var et greit kjøp, der det har vært godt besøk, 

faktisk over forventet, og var et positivt innslag for miljøet også. 

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

seg er akseptabel for de fleste 

 

Simulator komitéen ser at det kan være aktuelt å få til at flere bruker simulatoren, så 

det skal prøves å få til bedriftsserie, og vil også brukes i opplæringen til VTG kurs, 

Golf Grønn Glede (som Hildur står for) samt kanskje rabatterte priser for seniorer og 

storbrukere som får rabatt. Dette vil ikke bli aktualisert før høsten, når det blir 

gjennomgått hvordan bruken har vært nå i innkjøringsperioden. 

 

 

Simulator komitéen 

                 

 



 
  

 
GGG. Golf grønn glede. 

 
Grunnet corona har det vært lite aktivitet og kun 1 klasse fra Nord-Vestlandet 

Folkehøgskole SA deltok.  
Kjell Grødahl og Bernhard Hanson har stått som kontaktpersoner.    
Huskomiteen har stilt opp med bistand og servering.  
Klubben har mottatt kr. 10 000,- fra Golf Grønn Glede.  

 

ESAG - Et slag av gangen. 

 
Klubben ble høsten 2021 tilsluttet organisasjonen ESAG.   
Dag og Hildur deltok på et møte i Ålesund sammen med representanter fra Molde og 

Ålesund Golfklubber hvor spørsmålet videre aktivitet i de forskjellige klubber ble 

diskutert. Molde og Ålesund har allerede vært medlemmer i et par år og er godt i 

gang.  
Det ble etablert en gruppe i KOGK som består av Ole Nilsen, Liv Inger Korsnes 

Nilsen og Hildur Mollan Vesterås.  
Gruppen har arrangert møte med avdelingen for psykisk helse i Kristiansund 

Kommune og Nordmøre Parkinsonforening.  

KOGK har mottatt kr. 10 000,- fra ESOG som start støtte.  

Her er linken til gruppen hvor du kan lese om hva det dreier seg om.   

https://www.etslagavgangen.no 

  

HMV  
                  

https://www.etslagavgangen.no/


 

 

Sak 9. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

 

 

• Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet  

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 10. Behandling av forslag og saker 

 

10.1 Forslag fra styret 
• Endring av kontingent grupper. 

På årsmøte for flere år tilbake ble det vedtatt å ha lik medlemskontingent for 

voksne. Dette skulle utjevnes over tid. Dette har ikke blitt oppfulgt. 

Styret ser behov for å tilrettelegge for de eldste for fortsatt holde de i aktivitet.  

Vi bør ha en senior gruppe fortsatt for å ikke miste de eldste medlemmene  

 

Hovedmedlem 

Student/vernepl. 20 - 25 år 

Fjernmedlem 

Prøvemedlem 

Junior 12-19 

Aldersbestemt 0-11 

Æresmedlem 

Senior 80+ 

 

 

 

 

10.2 Behandling av styrets forslag om å vedta lov for KOGK    

 
LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF  

Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021, med overførte tillegg fra NGFs ting. 

 

Den nye lovnormen er betydelig redigert, men bare med mindre materielle 

endringer. Den nye systematikken innebærer at loven i vesentlig grad er linket 

med henvisninger til NIFs lov. Dette er gjort med hyperlenker i dokumentet, slik 

at man lett finner både lovtekst og utdypende veiledning til lovteksten. 

Henvisningen til NIFs lov gjør at man i noen tilfeller må tolke lovteksten i lys av 

nettopp dette. Et eksempel kan være at det i lovnormens § 5 viser til NIFs lov § 2-

5, hvor det bl.a. fremgår at NIFs Generalsekretær har talerett på tinget. Dette må i 

lovnormen forstås som at Daglig leder i Klubben har talerett på Klubbens årsmøte.   

 
 

10.3 Spillemiddelsøknad videreutvikling av banen 
Styret ønsker fullmakt til å jobbe videre med spillemiddelsøknad til 

videreutvikling av banen. Få på plass 18 utslags tee, og bygge/utbedre greener. 

 

 

 

 

 



 

 

10.4  Forslag fra  huskomitéen til årsmøte. 
 

 

Glass rekkverk på veranda mot syd og øst (delvis ca. 12 m) 

 

Alternativ 1. 

Tilbud fra Glassmester Solbjør på laminert glass og materilaer. 

Arbeidet monteres på dugnad. 

 

Pris ca. kr 30.000,- inkl. mva. 

 

Ole Johan orienterer årsmøte. 

 

Alternativ 2. 

Fra brødrene Midthaug. 

Ferdig montert med herdet glass. 

 

Pris kr 40.340,-  eks mva. 

 

Ole Johan orienterer årsmøte. 

 

 

Møbler på terrassen. 

Komiteen foreslår eksempelvis 2 bord og 12 stoler. 

Anslått pris ca. kr. 20.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

10.5 
 

Forslag til årsmøte i: Kogk 2022 

Fra: Tommy A Waldemar Sivertsen 

Tittel på forslag: Banen, garderobe, bruk av huset, hjemmeside, 

simulator, pro shop, kiosk, samarbeids partnere, golftaxi, rekruttering  

 

-Forslag og (begrunnelse): 

 

1. Banen 

- lys på banen (økt bruk av banen, arrangere kveld/natt turnering) 

- tee bøtte (til peg og baller) 

- skilting, tydeliggjøre de mer, gjerne flere 

(gjør det lettere å orientere seg for besøkende) 

- hinder, kan vann hinderet på hull 3 ved green fylles med sand? (Bedre for spillet sin del, mister ikke 

baller, åpner for fine slag/avslutninger på greenen) 

- golfbil til utlån (inkluderende, inntjening til klubben) 

Spørsmål: 

Jeg ønsker å få tildelt fadder hull, men kan vi være mange pr hull, hvilke er tilgjengelig og hva må 

gjøres? 

 

2. Garderobe 

- uv lys (for å ta bakterier) 

- varmehylle/skap med lås for sko (praktisk) 

- skap for midlertidig leie, bygg bod til maks 10 skap, 5 dager maks leie (inntekt til klubben, for eksempel 

200,- pr døgn = 10000,- hvert 5 døgn med fullt belegg, øker bruk og interesse for banen, praktisk for 

tilreisende og turister) 

- garderoben i 2etg står det lager varer, kan de flyttes? (tas i bruk for klesskift og dusj) 

 

3. Bruk av huset(er begrunnelsen) 

- samling under konkurranser på tv/stream, helst når Hovland er i action, har vi stor skjerm og streming 

kanaler som golf tv og viaplay? 

- Innkjøp og bruk av Playstation 5, arrangere Golf spill turneringer inne når banen er stengt 

- 3 hulls/driving konkurranse i simulator 

- grill og gryte dager der vi inviterer nye og gamle medlemmer til diverse samlinger  



 
 

4. Hjemmesiden  

- opptak av en trener som viser hva som kan gjøres ved hvert utslag (opplærings video) 

- bruk av simulator (opplærings video)  

- kamera (oversikt av tilstand på banen) 

 

5. Simulator 

- erstatt Sportsman med CaddyShack som har innebygd teeup maskin, samme som Oppdal golfsim har 

(rimeligere alternativ enn Trackman og overskuddet kan brukes til å bygge lager til midlertidig leie av 

skap, utsalgssted blir fort skadet, pegs får dårlig feste, teeup maskinen registrerer preferanse ift hvilken 

kølle man bruker og stiller inn automatisk høyde, sparer tid og energi) 

 - kølle stativ (reduserer slitasje på køllene) 

- faste trenings øvelser forklart i form av gamle og/eller moderne bilder, balltreff, svingbane, hastighet 

osv. (gjøre det lettere for brukere å fokusere på hva man skal trene på) 

Spørsmål: 

- Kan dugnad timer gjøres om til bruk i simulator? (Økt bruk av simulator) 

- Kan det installeres en tee up maskin i Trackman simulator? (teematte blir fort skadet, pegs får dårlig 

feste, registrerer preferanse ift hvilken kølle man bruker og stiller inn automatisk høyde, sparer tid og 

energi) 

- Kan kjøleskapet ved simulator byttes ut, et uten ulyder og som kjøler ned salgsvarer som brus og red 

bull? Helst med fryser, med plass til is og mr freeze på varme dager (Mersalg) 

 

6. Pro shop 

- egen kleskolleksjon, pique, genser, softshell jakke og caps (inntjening og reklame for klubben, skaper 

tilhørighet) 

- klistermerker, pins, strykelapper, o.l (tilbehør til medlems pakke, inntjening og reklame for klubben) 

 

7. Kiosken 

- forhånds bestillinger på mat før turnering og annen samling (inntjening til klubben, økt bruk av huset) 

- alkohol bevilling, eventuelt en midlertidig 2års til å begynne med (inntjening til klubben, økt bruk av 

huset) 

- lag eget klubb øl (inntjening til klubben) 

- innkjøp av grill og store gryter (inntjening til klubben) 

 

8. GolfTaxi 

- fast maxi taxi avtale der klubben dekker utgiften ved bruk av GolfTaxien til større grupper (5-10pers) 

og rekruttering av nye medlemmer (økt bruk av hus, simulator og banen, utgiften blir lav ift framtidig 

inntjening, åpner opp for at flere single, eldre og begge kjønn kan delta)  

- print på og inne i bilen med logo, klubb farger, klubb effekter, info/reklame om aktiviteter, golf på 

skjermen (reklame for oss og våre samarbeidspartnere) 



 
 

9. Rekruttering av nye medlemmer 

- fadderordning, helst noen med bil (føle seg velkommen, trygghet, motivasjon) 

- VIP velkomst pakke, lag en print på klistermerker med en QR link til VTG kurset, som tilbyr egen 

GolfTaxi som henter og frakter deg hjem etter kurset, mat og drikke inkludert, omvisning i huset og 

opplæring i simulator, diverse klubb effekter (reklame for klubben, dørstokk mila blir kortere, mett å god, 

inkluderende og imøtekommende, raust) 

- reklame på sosiale media med link til VTG+ kurset (nå et større publikum) 

- halv pris rabatt på første året etter endt VTG kurs i simulator, (økt bruk av simulator og huset, utvikle 

ferdigheter raskere, øker interesse) 

- par og familie rabatt i simulator i første året som hoved medlem (økt bruk av simulator og huset, utvikle 

ferdigheter raskere, lettere for hele husstanden å delta, øker interesse) 

- tilgang på simulator for støttemedlemmer        1500,- i års fee, som de har på Tingvoll (inntjening til 

klubben, økt bruk av simulator, øker interesse, lettere å rekruttere) 

- golf marked 

med utstyr fra medlemmer som kan selges billig/gies i arv, de fleste har noe å avse uten å måtte ha stor 

fortjeneste, alt innen køller, bager, traller, baller, klær, og annet tilbehør (raskere inngang for nye 

medlemmer, overkommelig å delta økonomisk, bruk av huset) 

 

10. Nye lokale samarbeids partnere 

- Byskogen Camping (øker kapasitet ved turnering og større samlinger) 

- Taxi Kristiansund har et tilbud som heter Business class, som er spesifikk for næringslivet, mulig de 

har en maxi de er med å gjør om til vår egen GolfTaxi (øker bruk av hus, bane og simulator) 

- Angus Gaupset eller Coop, ift maten vi serverer våre gjester og medlemmer (øker salg og bruk av 

huset) 

- Jacobsen Reklame (kleskolleksjon, inntjening til klubben) 

 

 

 

[Sted og dato] 

Kristiansund 03.02.22 

 

Tommy A. Waldemar Sivertsen 
 
forslag: 
»Styret pålegger den enkelte komite om å gå gjennom listen og gi tilbakemelding om hvilke 
forslag som raskt og enkelt lar seg gjennomføre, hvilke forslag som kan gjennomføres på 
lengre sikt (1 - 2 år) og hvilke forslag som de ikke ser som gjennomførbare i overskuelig 
fremtid (mer enn 2 år). 
Økonomiske konsekvenser for gjennomførbare forslag skal vurderes.» 
 
 
 
 



 
 

 

 

Sak 11. Fastsette medlemskontingent 

 

Forslag fra styret: 

kontingenter for 2022, om sak 10.01 blir vedtatt, og at ikke budsjettet blir endret så 

mye at det påvirker likviditeten. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Forslg ny

Antall Dagens kontingent total

Hovedmedlem 145 4.100 4.100 594.500

Student/vernepl. 20 - 25 år 15 1.500 1.500 22.500

Fjernmedlem 60 1.000 1.000 60.000

Prøvemedlem 4 1.500 1.500 6.000

Junior 12-19 7 1.500 1.500 10.500

Aldersbestemt 0-11 1 500 500 500

Æresmedlem 0 0 0 0

Pensjonist/senior 80+ 7 3800 1500 10.500

antall medlemmer 239 704.500

Dugnad 50000 Leie skap 48.000,00kr  

702.500



 
 

 

Sak 12. Vedta idrettslagets budsjett 
 

 
 

 

 

Budsjett 2022

Budsjett

2022

Periode

   Driftsinntekter

      Salgsinntekter

         3121 Sponsor            190.000,00           250.000,00 

         3122 Sponsor 50000

         3123 Inntekt arrangement 20700

         3124 Inntekt arrangement

         3200 Ballautomat               85.425,00 55145             85.425,00 

         3205 Inntekter - Greenfee               86.127,58 78100             80.000,00 

         3220 Turneringsinntekt               66.140,00 89770             66.140,00 

         3250 Kiosk Salg               40.239,00 24492             50.000,00 

         3260 Vipps inntekter

         3265 Salg golfutstyr               28.167,00 33928             30.000,00 

         3270 Inntekter Golfsimulator            131.119,44 59181           200.000,00 

         3295 Inntekter Sendregning            649.195,00 707503           702.500,00 

      Salgsinntekter 1.276.413,02      1118820 1.464.065,00    
      Annen driftsinntekt

         3440 Offentlige ti lskudd            193.911,04           193.911,00 

         3443 ESAG - GGG               20.000,00 136826             20.000,00 

         3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet               60.950,00             40.000,00 

         3900 Annen driftrelatert inntekt                    100,00 12526                            -   

         3901 Annen driftsrelatert inntekt                 8.817,00                5.000,00 

         3920 Mottatt forsikringsoppgjør               41.317,00                            -   

         3966 Tilskudd Norsk Tipping               40.076,23 44758             40.000,00 

      Annen driftsinntekt            365.171,27 194110 298.911,00        
   Driftsinntekter         1.641.584,29 1312930 1.762.976,00    
   Driftskostnader

      Varekostnad

         4300 Varekjøp Kiosk               20.762,78 13845 25.000,00          
         4302 Varekjøp golfutstyr               11.180,00 52095             15.000,00 
      Varekostnad               31.942,78 65940 40.000,00          
      Lønnskostnad

         5920 Yrkesskadeforsikring                    714,00 562 714,00                
         5990 Annen personalkostnad                 5.674,20                5.674,00 

      Lønnskostnad                 6.388,20 562 6.388,00             
      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

         6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom            100.703,02 95703 137.000,00        
         6015 Avskrivning på maskiner                 6.000,00                6.000,00 

         6017 Avskrivning på inventar               38.902,89             38.903,00 

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler            145.605,91 95703 181.903,00        
      Annen driftskostnad

         6250 Bensin, dieselolje               15.478,65 13203 20.000,00          
         6300 Leie av bane            300.000,00 300000 300.000,00        
         6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.                 9.254,93 15281 10.000,00          
         6340 Lys, varme               40.484,28 44286 50.000,00          
         6360 Renhold                 9.006,09 8407 9.456,30             
         6380 Drift av bane               63.528,55 25560 68.250,00          
         6385 Innleid tjeneste/klippe gress            257.500,00 175000 257.500,00        
         6390 Annen driftskostnad               19.876,00 8849 20.869,80          
         6395 Kostnad senioravdeling               19.013,00 20812 -                       

Resultat (2021)

Regnskapskonto 2021
2020

Driftsresultat



 
 

 
               2021              2020 2022 

 
 
 
 
 

         6420 Leie datasystemer               23.110,44 14406 24.265,50          
         6430 Leie betalingsterminal                 6.311,25 9285 7.350,00             
         6510 Håndverktøy                 2.158,30 3.150,00             
         6520 Hjelpeverktøy                 4.250,00 4.462,50             
         6540 Klubbhuset               26.305,56 10749 27.620,25          
         6550 Driftsmateriale Bane               49.941,88 60833 78.750,00          
         6564 Ballautomat                 7.154,00 5.250,00             
         6565 Turneringsutgifter               10.837,75 29476 11.379,90          
         6570 Arbeidsklær og verneutstyr                 1.806,90 1.897,35             
         6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger                 9.062,00 60.000,00          
         6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr               64.444,55 39942 67.667,25          
         6705 Honorar regnskap               53.928,00 71782 52.500,00          
         6710 Faktureringskostnader                 5.473,17 4947 5.746,83             
         6790 Annen fremmed tjeneste                 1.225,00 1.286,25             
         6800 Kontorrekvisita                 3.308,23 9466 3.473,40             
         6810 Data/EDB-kostnad                    418,41 438,90                
         6820 Trykksak                 4.448,06 4.670,46             
         6840 Norsk Golf Magasin               17.640,00 16380 18.522,00          
         6890 Annen kontorkostnad                 2.190,00 4087 2.299,50             
         6900 Telefon                 1.730,78 1792 1.817,32             
         6901 Internett                 5.860,00 6858 6.153,00             
         6940 Porto                       18,00 -                       
         7040 Forsikring, selskapets transportmidler                 1.270,00 1.333,50             
         7130 reisekostnad                              -   20.000,00          
         7320 Reklamekostnad                    200,00 210,00                
         7321 IT-kostnader               23.333,00 22221 24.499,65          
         7400 Kontingent, fradragsberettiget               78.603,60 73168 82.534,20          
         7420 Gave, fradragsberettiget 570 -                       
         7430 Gave, ikke fradragsberettiget 349 -                       
         7500 Forsikringspremie               34.235,00 32257 35.946,75          
         7560 Servicekostnad                 2.279,03 2.392,95             
         7740 Øredifferanser -                       0,10 -                       
         7770 Bank og kortgebyrer               13.382,11 11154 14.051,10          
         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget                    609,63 4933 640,50                
      Annen driftskostnad         1.189.676,05 1070678 1.306.385,16    
   Driftskostnader         1.373.612,94 1232882 1.534.676,16    
Driftsresultat            267.971,35 80047 228.299,84        

   Finansinntekter

      Annen finansinntekt

         8050 Annen renteinntekt                              -   120 -                       
      Annen finansinntekt                              -   120 -                       
   Finansinntekter                              -   120 -                       
   Finanskostnader

      Annen finanskostnad

         8150 Annen rentekostnad            113.921,00 114531           150.000,00 

         8151 Renter/omkostninger leverandører                       74,00                   100,00 

      Annen finanskostnad            113.995,00 114531           120.000,00 

   Finanskostnader            113.995,00 114531           120.000,00 

Netto finansresultat -          113.995,00 -114411 -         120.000,00 

Ordinært resultat før skattekostnad            153.976,35 -34364 108.299,84        
Ordinært resultat            153.976,35 -34364 108.299,84        
Årsresultat            153.976,35 -34364 108.299,84        

Lånefinansieres.   (Kan betales for å spare renter om økonomien tillater det)

Innkjøp Hako utstyr  leveres faktureres 1. juni 408.125,00        

Sikt for sand til bane 25.000,00          

433.125,00        

Finansinntekter og finanskostnader



 
 

Sak 13. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan  
 

Forslag fra styret: 

Organisasjonsplanen blir utarbeidet og revidert av nytt styre og ny valgkomite, og 

presentert på medlemsmøte i starten av sesongen.  

 

 

 

 

 

 

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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           
 

På valg 1 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 

 

 

 

Forsag Styret 2022   

Leder Kjetil Løbersli 

Nest leder Sirpa Skomsøy  

Styremedlem May Britt Rønes / Klubb database Golfbox 

Styremedlem Bernard Hanson/ Sekretær 

Styremedlem Ansgar Løvold  

Varamedlem Torbjørn Bruvoll                                           

Varamedlem Per Erik Martorina  

 

 

 

Komiteer blir framlagt på årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


