
 

 

 

Protokoll fra årsmøtet 2021 
Avholdt digitalt torsdag 15. april 2021 på Teams  

 
Styreleder Hans Ole Ziegler ønsket velkommen til klubbens 34. ordinære årsmøte.  

 

Åpning av årsmøtet 
Styreleder ledet åpningen, som fikk flg. vedtak: 

• Godkjenning av innkalling   Enstemmig godkjent 

• Valg av dirigent    Ole Jørgen Olsen 

• Valg av referent    Asbjørn Sauesund 

• Valg av to til å underskrive protokollen Petter Furseth og Tom Slåen Lilleholt 

 

Ole Jørgen Olsen overtok så ledelsen av årsmøtet. 

20 medlemmer til stede, hvorav 18 med stemmerett. 

Årsberetninger 2020 

Styrets årsberetning. 

Tatt til etteretning 

Utvalgenes rapporter. 

Rapportene fra Sports- og aktivitetssjefen, Idretts- og baneutvalget, Miljø- og 

medlemsutvalget og Turneringsutvalget tatt til etterretning. 

Jan Egil Johnsen bemerket fravær av omtale av seniorers aktivitet (NSG) og 

turneringsdeltagelse i rapport fra sports- og aktivitetssjef. Johnsen sa seg fornøyd med et 

forslag fra dirigent om at dette bør være en oppfordring til sportssjefen om å se på dette 

når neste års rapport skal skrives. 

 

 

Regnskap 2020 
Regnskap med balanse og noter ble godkjent av årsmøtet.  



Rapporter fra revisor og kontrollkomité tatt til etterretning etter at daglig leder 

fremviste siste side av revisors beretning som var falt ut av sakspapirene. 

 

Øyvind Jørgensen hadde et ønske om at tallet for totale leasingforpliktelser skulle 

komme frem i fremtidige regnskaper. 

 

II 

Endring av klubbens lover 
 

I klubbens lover i § 16  14a endres teksten fra: 

 

  14. Foreta følgende valg: 

  Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer 

  

  til: 

 

  14. Foreta følgende valg: 

  Styre med leder, nestleder, 4 medlemmer og varamedlem 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Klubbens organisasjon 2021 
For 2021 organiseres klubben i flg. faste komitéer: 

- Sportskomité  

- Dugnadskomité 

- Anleggskomité 

- Turnerings- og arrangementskomité 

 

Enstemmig vedtatt. 

Handlingsplaner 2021 
Styret hadde fremlagt forslag til handlingsplaner for områdene: 

- Investering 

- Baneutbedring  

- Sportslig aktivitet. 

  

 Enstemmig vedtatt. 

 

Jan Egil Johnsen spurte om satsing på seniorer fra sportskomité. Johnsen ble 

oppfordret om å ta kontakt med komitéleder for nærmere samtaler om temaet.  



 

 

Innkomne forslag 
Ingen forslag mottatt. 

Kontingenter og avgifter 2021 og 2022 
Styret fikk enstemmig fullmakt til å fastsette medlemskontingentene for 2022, med 

den forutsetning at disse bekjentgjøres medlemmene via klubbens hjemmeside straks 

fastsettelse foreligger.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Aldersgrensen for den eldste juniorkategorien er i sakspapirene 18 år. Det ble påpekt 

av Jan Egil Johnsen at dette burde være 19 år for å følge de aldersgrensene NGF har 

for kontingentklasser. Det ble bekreftet av daglig leder at 19 år aldersgrense har vært 

praksis og at det er det som faktisk har blitt fakturert ut for 2021 og som har blitt 

kommunisert på klubbens nettsider. Sakspapirene har derfor en feil som blir 

protokollført og rettet opp. 

Budsjett 2021 
Fremlagte forslag viste en inntektsramme på kr 8 805 000,- og en kostnadsramme på kr  

8 766 000,- Etter finans et resultat på kr 4 000,- 

 

Etter forslag fra Ernst-Willy Halvorsen ble det vedtatt å godkjenne budsjettet med en 

økning av greenfee-inntektene på 350 000 kr. Dette grunnet at styrets forslag til budsjett 

som ble utarbeidet i januar ikke i stor nok grad reflekterer at det nå med stor 

sannsynlighet blir nok en sommer med restriksjoner på utenlandsreiser og dermed 

forventes stor golfaktivitet også i 2021. Eventuelle påplussinger i budsjettposter på 

kostnadssiden overlates til styret å bestemme. 

 

Vedtatt med stort flertall 

III 

Valg 

Styre 2021 

-                 Leder               Hans Ole Ziegler   Valgt for 2 år 

                Nestleder          Thora Walle     Ikke på valg 

                Styremedlem    Einar Ager-Wick     Ikke på valg     

       (leder dugnadskomité)                               

                Styremedlem    Øyvind Jørgensen  (ny)                      Valgt for 1 år 

      (leder turnerings- og arrangementskomité) 



 

                Styremedlem    Kenneth Aslaksen (ny)             Valgt for 2 år 

                    (leder anleggskomité) 

       Styremedlem Håkon Helgesen  (ny)   Valgt for 2 år 

     (leder sportskomité) 

                Varamedl.    Ingunn Molund Vågen    Valgt for 1 år 

 

 

Kontrollkomité 2021 

                                            Rolf Tangen (ny) (leder)                      Valgt for 1 år 

                                          Arne Eeg                                              Valgt for 1 år 

    Harald Børresen (vara)(ny)     Valgt for 1 år  

 

Idrettsråd 2021 

                                               Torill Pjaaka       Valgt for 1 år 

                                               Karstein Bertheussen     Valgt for 1 år 

 

Samtlige valg enstemmig vedtatt med akklamasjon. 

Fullmakt til styret  
Forslaget om at styret delegeres fullmakt til å utpeke representanter til ting, råd og møter i de 

organisasjoner klubben er tilsluttet ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Styreleder takket årsmøtedeltakerne for fremmøtet. Etter møtet ble det delt ut blomster til 

årsmøtedirigent (og æresmedlem) Ole Jørgen Olsen og avtroppende styremedlem Torill 

Pjaaka. Avtroppende styremedlem Harald Børresen var ikke tilstede, men skulle også hatt 

blomster på årsmøtet og en takk for hans innsats. 

 

Nes Verk, 19. april 2021 

           
Petter Furseth                          Tom Slåen Lied Lilleholt  

          
Asbjørn Sauesund 

      referent      


