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Generelt 

Kristiansand Golfklubb (KGK) er lokalisert i Kristiansand og ble stiftet 29. september 1973. 
    
Styret har hatt som mål gjennom lønnsom drift og full åpenhet overfor medlemmene, å sikre flest mulig adgang til 
golfsporten uten for store økonomiske utlegg.  Styrets målsetting for 2015 har vært oppnådd, og KGK opplever en 
jevn tilstrømning av nye medlemmer. De flotte utviklingen fra 2014 sesongen fortsatte også i 2015. Klubben har en 
medlemsvekst denne sesongen på 6%. 
 
Styret mener at det i 2015 er lagt et grunnlag for videre lønnsom drift samt utvikling av eksisterende anlegg.  Klubben 
preges av høy aktivitet blant medlemmene og dette gjenspeiler både i deltakelse på trening/opplæring, booking av 
starttider, deltakelse i turneringer samt omsetning i kafe og Proshop. Dette er en gledelig utvikling og bra å se at 
anlegget blir mye brukt. 
 
2015 var første sesong hvor korthullsbanen har vært i full drift. Det nye anlegget har svart til forventningene og 
kvaliteten på banen har gjennom hele sesongen vært upåklagelig. Korthullsbanen har blitt godt brukt og spesielt har 
denne vært et effektivt virkemiddel for å introdusere nye mennesker for golfsporten. Fra juli har det vært gratis å spille 
korthullsbanen, dette har vært et positivt tiltak som også gjenspeilet seg i form av deltagelsen på VTG kursene. 
Spesielt hyggelig var det å se menge barnefamilier benytte seg av tilbudet. 
 
Også i 2015 har det vært et god samfunnsengasjement i klubben. Vi har lagt til rette og stilt anlegget vårt til 
disposisjon for flere forskjellige organisasjoner og mennesker. Dette måtte være seg Kreftforeningen, forskjellige 
avdelinger ved Vest Agder Sentralsykehus, personer med funksjonshemninger, rusomsorgen etc.. I tillegg har vi hatt 
besøk av flere skolefritidsordninger og skoler i nærområdet.   
 
Styret har igjennom sesongen notert seg at samspillet mellom medlemmer og ansatte har utviklet seg positivt og 
bidratt til at miljøet i klubben er veldig bra. Vi er stolte av det gode miljøet, og tror at det er viktig å bygge videre på 
dette.  
 
Styret ønsker å takke alle medlemmer som gjennom driftsperioden har utøvd tillitsverv og dugnadsarbeid samt våre 
ansatte som har bidratt sterkt til en positiv drift og et fint sosialt miljø i klubben.  
 
Styret ønsker også å takke klubbens sponsorer og samarbeidspartnere som gjennom perioden har bidratt til en 
positiv drift i klubben og gjennomføring av turneringer og andre arrangementer. 



Medlemsutvikling KGK 

Per 31.12.15 er det registrert totalt 873 medlemmer de som har årsgreenfee og de som har nabomedlemskap. Dette 
er en økning på 51 personer fra 2014. Av disse er 778 medlemmer med spillerett og 55 medlemmer uten spillerett. 
Ekstra gledelig er det å se at et nå er i underkant av 100 medlemmer som har løst spillerett på både Bjaavann GK og 
Kristiansand GK. 
 
 
Medlemsoversikt 

Totalt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Voksne (m/spillerett) 607 593 635 631 661 638 605 526 533 571 

Tilbud               40 75 48 

Voksne (u/spillerett) 136 123 131 135 115 98 93 93 65 55 

Studenter                 13 34 

Ungdom 20 - 24 år 22 27 35 43 37 23 17 21 24 24 

Junior 15 - 19 år 139 130 115 96 89 87 91 46 38 23 

Junior 0 - 14 år               28 21 35 

Ansatte               5 5 5 

Sponsor               13 16 23 

Æresmedlem 5 4 7 7 7 7 6 6 7 7 

Årsgreenfee                   8 

Tot. medlemmer 909 877 923 912 909 853 812 778 797 833 

Nabo / begge klubber 20 25 32 40 36 32 35 28 25 40 

Tot. Inkl årsgreenfee 929 902 955 952 945 885 847 806 822 873 

Endring fra forrige år   -27 53 -3 -7 -60 -38 -41 16 51 

           

           

Damer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Damer u/25 år 31 25 37 21 20 14 16 11 18 22 

Damer 25 - 60 år 119 108 111 121 115 115 99 86 108 110 

Damer over 60 75 79 74 77 79 84 86 73 73 82 

Sum dame 225 212 222 219 214 213 201 170 199 214 

Endring fra forrige år   -13 10 -3 -5 -1 -12 -31 29 15 

           

           

Herrer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Herrer u/25 134 140 120 109 108 98 97 101 85 84 

Herrer 25 - 60 år 410 382 445 478 471 417 398 359 361 389 

Herrer over 60 140 143 136 146 152 157 151 148 152 146 

Sum herre 684 665 701 733 731 672 646 608 598 619 

Endring fra forrige år   -19 36 32 -2 -59 -26 -38 -10 21 

           

           

HCP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gruppe 1: under 4,5 4 4 4 4 6 8 7 7 8 6 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 17 12 10 13 16 13 17 20 23 35 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 60 57 55 69 81 84 85 87 98 108 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 160 126 162 165 165 179 175 169 189 190 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 299 319 330 358 319 327 305 265 241 254 

Gruppe 6: over 36 369 359 362 343 358 274 258 230 238 240 

Totalt 909 877 923 952 945 885 847 778 797 833 

 
 
 



Økonomi. 

Årsregnskapet er satt opp i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. I samsvar med regnskapslovens §3-3 
bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapet er 
revidert av Lundal Jacobsen AS v/ Per Aimar Lundal. Egen revisorerklæring er vedlagt regnskapet. Regnskaper føres 
internt av KGK. 
 
Klubben er klassifisert seg som et stort idrettslag (omsetning større enn 5 millioner kroner) og regnskapet føres etter 
regnskapsbestemmelsene for stort idrettslag. Driftsresultatet før ekstraordinære poster viser et overskudd på kr 
417.972,-. 
 
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer.  
 
Klubbens likviditet har igjennom sesongen vært tilfredsstillende og behov for kassekreditt har vært meget begrenset i 
året som gikk. Klubben har i dag en langsiktig gjeld på 2,9 millioner i DNB. 
 
Styret har hatt en fullmakt fra årsmøtet 2015 hvor kontingenter kunne økes innenfor visse rammer. Denne fullmakten 
ble ikke brukt, og styre foreslår at kontingenten holdes uendret i 2016. 
 
Det er etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for klubbens 
stilling og resultat.  
 
 

Organisasjon, administrasjon og daglig drift. 

Klubben ble i driftsperioden administrert og driftet med heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 11 personer, 
hvorav 5 kvinner, vært engasjert i hel-/deltidsstillinger i løpet av perioden. 2,5 heltidsstillinger på banen, 1 sportslig og 
1 i administrasjonen samt 6 deltidsstillinger i kafe/Proshop.  
 
Cato Benham har vært ansatt som klubbens daglig leder i 2015. Som daglig leder er han klubbens bindeledd mellom 
styre, ansatte og medlemmer. Han har også hatt ansvaret for salg og oppfølging av klubbens samarbeidsavtaler mot 
det lokale næringsliv.  
 
Marius Rosvold Andersen har gjennom året vært ansatt som Head Pro i klubben og har i stor utstrekning hatt ansvar 
for VTG-kursene, fellestreningene, varesalg i Proshop samt deler av de sportslige aktivitetene i klubben.  
 
Klubbens banemannskap har bestått av Arne Tjärnström som Head Greenkeeper, Vidar Mjåvatn og Kenneth Mayer 
som Greenkeeper. Foruten det vanlig vedlikeholdet på banen har klubbens greenkeepere også vist et stort 
engasjement i å både fornye og utvikle anlegget. Det er blitt foretatt en del endringer på banen og noe som har vært 
meget godt mottatt blant klubbens medlemmer.    
 
Det har vært en meget vellykket sesong og styret ønsker å takke alle ansatte for innsatsen som er lagt ned gjennom 
2015. 

HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
I første del av 2015 fikk klubben på plass helt nye og tilpassede HMS rutiner. Ikke minst er dette viktig som et ledd i å 
ivareta sikkerheten til både ansatte som arbeider på klubben samt medlemmer og gjester som ferdes på anlegget. 
 
Sykefraværet har vært i underkant av 2%. 

Maskinpark 
Kristiansand Golfklubb har i alle år prioritert en jevnlig oppdatering og fornying av klubbens maskinpark. Dette er viktig 
for å kunne opprettholde standarden som vi alle ønsker. Også i 2015 er det foretatt innkjøp / investeringer i nye 
maskiner. Det er handlet inn ny arbeidsbil, golfbil samt 2 nye greenklippere. 

Starttider, banekontroller 
I 2014 ble det besluttet at vi ønsket å endre på intervallene for starttid. Det har i mange år vært praktisert 15 minutter 
mellom starttidene. I perioder viser det seg at dette ikke har vært helt hensiktsmessig og har skapt kø og lavere 
utnyttelse av banen enn ønskelig. I 2015 er intervallene endret til 10 minutter samt at starttid alltid må bestilles i 
Golfbox, som ventet tok det litt tid å tilpasse seg dette. Etter hvert hvor dette ble litt innarbeidet blant klubbens 
medlemmer, så vi at det ble en mye bedre flyt på banen og at hastigheten på spillet ble mye bedre. Da det er mange 



som benytter anlegget er det viktig at vi også i 2016 har fokus på effektivt og raskt spill. Den nye startordningen gjør 
også at flere av medlemmene får spilt sammen. På korthullsbanen har det vært praktisert ballrenne. 
 
Gjennom sesongen er det også i 2015 blitt avholdt en del banekontroller. Det har vært veldig lite negativt å rapportere 
og både medlemmer og gjester oppfører seg meget bra. 

Nytt betalingssystem på driving range og i greenfee bod  
Det nye betalingssystemet som har vært på ballautomaten på driving rangen har vist seg å være en ubetinget 
suksess. I og med at det nå har vært mulig å kjøpe rangeballer utenfor klubben åpningstider, har vi registrert større 
aktivitet på driving rangen. Både sportslig og økonomisk er dette veldig bra for klubben. Det ble også montert en 
bankterminal i greenfee boden slik at både medlemmer og gjester kan benytte bankkort ved betaling av greenfee 
utenfor klubbens åpningstider.     
 
 

Bygg og anlegg 

Også i 2015 ble det foretatt enn del investeringer og oppgraderinger på anlegget. På banen er det stort sett klubbens 
banemannskap som har stått for oppgraderingene. Her kan nevnes nytt gult utslag på hull 3, oppgradering av 
området rundt greenen på hull 2 og bygging av ny greenbunker på hull 7. I tillegg ble også flere av bekkene gravd opp 
for å bedre dreneringen på banen. 
 
De ukentlige turneringene som avvikles på klubben (Gubben, Damedagen og Seniordagen) økte i 2015 
startkontingenten fra kr. 50,- til kr. 100,-. Økningen skulle i sin helhet benyttes til utvikling av anlegget og etter ønske 
fra de forskjellig utvalgene. Gubben og Damedagen ønsket å bruke de innsamlede midlene til oppgradering av driving 
rangen og seniorene ønsket å kjøpe en ny golfbil.  
 
Golfbil til seniorgruppa ble innkjøpt allerede i forkant av sesongen og oppgraderingen på driving rangen ble 
gjennomført i høst. På driving rangen ble det gravd opp og støpt en helt ny og rett betongplate som nå 
utslagsmattene ligger på. I tillegg ble gammel asfalt fjernet og ny lagt. Resultatet ble veldig bra og vi håper at både 
medlemmer og gjester setter pris på oppgraderingen. 
 
Totalt ble det samlet inn nesten 75.000,- kroner fra de tre utvalgene. Dette var et meget positivt tiltak fra de respektive 
utvalgene og noe som kommer alle medlemmer og gjester til gode. 

Ny «Turneringsbu» og kølle bod 
Gjennom høsten 2015 ble det planlagt bygging av ny «Turneringsbu» og kølle bod. Byggene som står der i dag er i 
dårlig forfatning. I desember ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor det ble informert om prosjektet 
samt tatt en beslutning på at prosjektet skulle igangsettes. I skrivende stund er byggene revet og bygging av ny 
turneringsbu og kølle bod er igangsatt og er planlagt ferdigstilt innen sesongstart 2016. 

Vedlikehold 
Selve klubbhuset trenger en del vedlikehold og på slutten av 2015 inngikk klubben en samarbeidsavtale med Marnar 
Bruk AS hvor det inngår ny Royalimpregnert kledning til hele klubbhuset. Dette kommer til å gi bygget et godt løft og 
kommer til å bli veldig bra. Dette er en relativ stor jobb og målet er at vi tar litt av gangen de neste årene. Det rettes 
en stor takk til Marnar Bruk AS for samarbeidet med klubben. 
 
Martha`s Engler 
Klubbens «engler» har gjennom hele 2015 gjort en glimrende innsats på banen. Det er nå Arvid Kittelsen som leder 
vår iherdige og dugnadsvillige seniorer. Klubben er veldig takknemlig for jobben som gjøres og retter en stor takk til 
alle som har deltatt. I tradisjon tro, håper vi selvfølgelig at de er på plass i 2016.  

 

Utvalg 

Gjennom sesongen 2015 har mange av klubbens medlemmer gjort en flott innsats i de forskjellige utvalgene. Dette er 
en utrolig viktig del av driften og bygger opp på en god måte både rundt det sportslige og ikke minst det sosiale. 
Kristiansand Golfklubb har alltid vært kjent for sitt gode sosiale miljø, og dette vil vi selvfølgelig fortsette å bygge opp 
om i årene fremover. 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker med dette å rette et stor takk til alle som har bidratt gjennom utvalgene i 2015. 
Det er også enkelte medlemmer som bidrar uten at de sitter i et av utvalgene, også disse får en stor takk. 
 
Følgende utvalg har fungert gjennom sesongen 2015: 



 

Gubben Seniorgruppa 

Omar Lie (leder) Bjørge Tellefsen 

Guttorm Haaversen Kari Knudsen 

Nils Gunder Holberg Jessie Østerberg  

Knut Båshus Anders Tefre 

Kjell Gabriel Sørvig Inger Kydd Wærness 

Geir Heddeland Karl Emil Knudsen 

Oddbjørn Hellgren Øystein Abildsnes 

Geir Christensen Svein Fredriksen 

Rolf Reidun Knutsen Roar Robstad Reinertsen 

 Knut Båshus 

Turneringsutvalget Damedag 

Nils Gunder Holberg Anne Lise Flåt (leder) 

Pål Thorsen Åse Karterud 

Ivar Furset Ingrid Wirsching 

Linda Voreland Pia Tellefsen 

Geir Heddeland Karin Damsgaard Hansson 

Guttorm Nilsen Else S. Bjørgum 

Baneutvalget Juniorutvalget 

Trond Jansen Freddy Larsson (leder) 

Arne Tjäenström Marius R. Andersen (Pro) 

Marius R. Andersen Ketil Bergmann 

Arvid Kittelsen Steinar Gilje Antonsen  

John Edgar Nilsen Svein-Olav Nordihus 

 Pål Thorsen 

HCP - utvalget Miljøutvalget 

Mika Sundin Else S. Bjørgum (leder) 

Mogens Lykke Pedersen Oddbjørn Åteigen 

Knut Arild Kaupang Guttorm Nilsen  

Kyrre Kjærgaard Ragnar Tønnessen 

 Shirly Netland 

 Harald Aabel 

Nybegynnerutvalget  

Kai Otto Jørgensen  

Marius Rosvold Andersen  

Harald Andrè Løvland  

Even Albert  

Oddbjørn Åteigen  
 
 

 
 
 



Samarbeidsavtaler 

For Kristiansand Golfklubb er det viktig med et godt samarbeid ut mot det lokale næringsliv. I 2015 ble det inngått 
flere nye avtaler og klubben setter stor pris på engasjementet hos våre samarbeidspartnere. 
 
Selv om oljebransjen har temmelig tøffe tider om dagen, påvirker ikke dette Kristiansand Golfklubb i veldig stor grad. 
For 2016 ser det foreløpig bra ut og vi ser frem til nok et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere. 
 
Uavhengig om nedgangen i oljebransjen påvirker driften av Kristiansand Golfklubb håper vi selvfølgelig at dette skal 
bedre deg, ikke minst med tanke på at mange av våre medlemmer er ansatt i disse bedriftene.  
 
For sesongen 2015 hadde klubben samarbeidsavtale med følgende bedrifter: 
 

Hovedsamarbeidspartner Hovedbanen Hovedsamarbeidspartner Korthullsbanen 

Skanska Bolig AS DNB 

Hullsponsor Hovedbane Hullsponsor Korthullsbane 

National Oilwell Varco DNB 

SATS Elixia Kristiansand Bakgården Både og 

Marnar Bruk AS Abrahamsens Auto AS 

Globetech AS Metos AS 

Værtshuset Pieder Ro Skanska Bolig AS 

Neumann AS  

Dagfin Skaar AS  

Pentagon AS  

Skanska Bolig AS  

  

Andre samarbeidspartnere 

Din Reisepartner Solbygg Tannlegesenter AS HC Reklame 

Telering Elkem Retura AS 

Elektronikk Service AS Color Line Monter Sørlandsparken 

Pelican Rouge Elektrotema Agder AS Bjordvand & Co AS 

Seafront AS EGG Arkitektur AS HK Motorservice AS 

 

Sponsorutvikling Kristiansand Golfklubb 
År Barter Penger Totalt 

2011                    20 000                  152 000                  172 000  

2012                    20 000                  178 000                  198 000  

2013                    30 000                  222 000                  252 000  

2014                  212 204                  353 600                  565 804  

2015                    65 300                  536 500                  601 800  

  
Gode relasjoner mot det lokale næringsliv er utrolig viktig for klubben og vi ønsker selvfølgelig å videreføre det gode 
samarbeidet vi har i dag. For sesongen 2016 er vi godt i gang og flere nye bedrifter har inngått samarbeidsavtaler 
med klubben. Vi ser frem til nok et er med godt samarbeid med alle våre samarbeidspartnere.   
 
 
 
 
 
 
 



Samarbeidsforhold. 

Det gode og åpne samarbeidet med grunneier, øvrige lokale aktører, myndigheter og overordnede organ har også i 
2015 vært problemfritt. Styret vurderer disse forhold som svært betydningsfulle for klubbens videre utvikling og vil 
også i fremtiden prioritere tiltak som styrker dette.  
 
Klubben har i driftsperioden samarbeidet med alle andre golfklubber i Aust og Vest Agder. 
 
Samarbeid med Bjaavann GK har vært enda tettere enn tidligere. Det har vært aktiviteter knyttet til både drift av 
anlegg (maskiner), utvalg og sport. Tilbudet om spillerett på begge klubben til kr. 7.500,- har vært benyttet av mange 
og vil videreføres i 2016. Klubbene er enig om viktigheten om å rekruttere nye utøvere til sporten, og har i felleskap 
etablert et såkalt prøvemedlemskap. Prisen for dette er lik i begge klubber.  
 
Våre naboer på Bjaavann har i flere år arbeidet med å finne en god løsning på de økonomiske utfordringene klubben 
har hatt. Etter en god og målrettet jobb, ble det i slutten av 2015 inngått en avtale med Kristiansand Kommune om en 
refinansiering av gjelden hos Nordea. At det her kom fram til en løsning er utrolig bra, både for Bjaavann Golfklubb og 
golfmiljøet i Kristiansand. Bjaavann Golfklubb inviterte på et tidlig tidspunkt oss i Kristiansand Golfklubb inn til å følge 
prosessen. Det har er Sten Pedersen og Harald Aabel som har vært mest involvert i prosessen rundt refinansieringen 
på Bjaavann. For oss i KGK har det selvfølgelig vært viktig å følge denne prosessen tett da saken i utgangspunktet 
også påvirker hele golfmiljøet i Kristiansandsregionen. At det som nevnt ble en fornuftig løsning rundt økonomien på 
Bjaavann setter vi i KGK stor pris på og ønsker klubben lykke til videre. 
 

Sportslige aktiviteter 

Gjennom året 2015 har det vært en rekke sportslige aktiviteter tilknyttet klubben. Foruten alle turneringer i regi av 
turneringsutvalget har det vært stor aktivitet på bane og i klubbhus. Vår Pro, Marius R. Andersen oppsummerer året: 

Veien til golf (VTG) 
Kurs besående av 5 timer teori og 7,5 timer praktisk trening. I 2015 hadde vi 8 teorideler og 13 praktiske deler. 
Tilsammen hadde vi ca. 113 kursdeltakere på «Veien til Golf» i løpet av 2015. Av de som deltok på kurs, var det 68 
av disse som meldte seg inn i klubben. 

Utdanning av trenere 
KGK har de siste årene ønsket større fokus på trening og også i 2015 ble det sendt medlemmer på Trener 1 kurs. 
Både Lars Hefte og Even Albert gjennomførte kurset og er begge engasjert i trenergruppa i KGK. For øvrig kan det 
også nevnes at Lars Hefte er engasjert i NGF og Team Norway.  

Nybegynnertrening 
I 2015 hadde klubben som mål å legge til rette for nybegynnere i klubben. Gratis Range, 3 Gratis treninger i uken 
med veiledere og pro. Treningene var varierte med basis for NXT – Level konseptet. Deltakelsen var variert, men vi 
håper flere i hcp kategori 37-54 vil benytte seg av treningene i 2016. 

Seniortrening 
Fellestreningene gikk hver onsdag formiddag gjennom hele sesongen. Det var lagt opp til et variert og gøy 
treningsopplegg. Det var 10 faste deltakere på treningene. 

Juniortrening 
Torsdagstreninger - variert treningsprogram med 2 forskjellige junior grupper. Trener for de yngste var Lars Hefte. De 
eldste hadde Marius ansvar for. I 2016 vil klubben legge til rette og organisere slik at vi får en bredere junior satsing i 
årene fremover. Det er i dag 20 personer som er engasjert i arbeid rundt junior KGK 

Knøttegolf 
Mange barn tok turen til oss i 2015 og Knøttegolfen var en populær aktivitet. Foruten stor aktivitet og iver på range og 
rundt puttegreenen, var is og brus også noe de minste satt stor pris på. Dette er en viktig gruppe og vi fortsetter 
arbeidet med de aller minste i tiden fremover.  
 
Golfskole 
KGK arrangerte golfskole for barn. Skolen gikk over 3 dager og 22 barn deltok i alder fra 7-12 år. Alle deltakere ble 
medlem i klubben og følges videre opp i 2016. Det planlegges også ny golfskole i 2016. 
 
Skolegolf / Introgolf 
Klubben hadde igjennom sesongen besøk av flere skoler og barn i alle aldre. Elevene fikk en introduksjon om golf på 



range og puttegreen. Samtidig ble det også arrangert turneringer på korthullsbanen. Vi hadde besøk av bedrifter, 
sponsorer, fotballag som alle fikk en introduksjon til golf. En del kom tilbake og tok VTG kurset. 
 

Resultater 2015 
Daniel fortsatte med det gode spillet på college og spiller de fleste runder under par. I dag har Daniel +3,9 i hcp.  Arne 
Sverre Salvesvold ble nr. 18 i NM singel. 

Kristiansand Golfklubb stilte i 2015 med følgende lag i Lag NM: Kenneth Mayer, Arne Sverre Salvesvold, Lars Hefte, 
Thomas Karterud og Marius Rosvold Andersen. Målet var opprykk fra 1. divisjon til Elite. KGK ble nr. 6 totalt og klarte 
dermed ikke opprykk. Målsetningen blir det samme i 2016.  

Klubben stilte også lag i Senior Lag NM. Her var Per Kåre Selle, Kyrre Kjærgaard, Per Berge og Oddbjørn Åteigen 
klubbens representanter. Mye bra spill førte til et opprykk fra 3. til 2. divisjon. Målet for 2016 antas å være videre 
opprykk. 

Oddbjørn Åteigen og Per Berge var begge representert på Seniorlanslaget og spilte henholdsvis landskamp mot 
Storbritannia og Danmark. Veldig hyggelig at klubbens seniorer utmerker seg i golfnorge.   
 

Å rets klubbmestere i 2015 

Herrer   Arne Sverre Salvesvold 
Damer   Elisabeth Larsen Homme 
Junior   Kristian Augland (felles klasse gutter og jenter) 
Senior herre  Per Berge 
Senior damer  Linda Voreland 
Eldre senior herrer Arne Petter Pettersen 
Eldre senior dame Ikke avviklet 

    

Å rets Gubbe- og Damespiller i 2015 

Årets Dame  Anne Kaupang 
Årets Gubbe  Thomas Karterud   
 

Møter 

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. Referater fra styremøter har vært tilgjengelige på klubbens nettside. Det 
har i perioden vært avholdt ordinært årsmøte i februar og ekstraordinært årsmøte i desember. 
 

Miljø 

Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med 
gjeldene forskrifter hva gjelder forurensning av miljø og natur. 
 
 
 
Kristiansand, 10. februar 2016 
 
 
 
 
 
Sten Pedersen   Oddbjørn Åteigen  Harald Aabel  Elisabeth Larsen Homme 
Sign.    Sign.    Sign.   Sign. 
 
 
 
Kay Christian Jørgensen Else Seland Bjørgum  Elisabeth Fiksdalstrand 
Sign.    Sign.    Sign. 
  



Oppsummering 2015 

Igjen kan vi se tilbake på en sesong med masse aktivitet på golfklubben. I stor grad skyldes dette en flott og iherdig 
innsats fra de forskjellige utvalgene. For Kristiansand Golfklubb er dette en utrolig viktig del av driften og noe vi ikke 
hadde klart oss uten. Ikke minst er dette viktig for det sosiale og inkluderende miljøet vi har i klubben. Gjennom 
aktiviteter skapes relasjoner, vennskap og ikke minst tilhørighet for den enkelte i et sportslig og godt miljø. En 
golfklubb har både store arealer og mye bygningsmasse som skal vedlikeholdes og her gjør en del av utvalgene en 
flott innsats som kommer både medlemmer og gjester til gode. Som klubb vet vi at det å sitte i et utvalg også 
innebærer mye frivillig arbeid og klubben vil med dette få lov til å gi en stor takk til alle som har bidratt gjennom 
sesongen 2015. 
 
I tillegg til alle som er nevnt over, er det mange andre som også har bidratt i form av dugnadsarbeid. Dette måtte 
være seg både på 9-hullsbanen, korthullsbanen og i og rundt klubbhuset. Dette setter vi alle stor pris på og en stor 
takk til dere alle. 
 
 

Regnskap 2015 

 

Resultatregnskap 2015     
 Note Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 

Driftsinntekter og driftskostnader     

Salgsinntekt  1 867 502 1 994 733 1 960 000 

Annen driftsinntekt  3 298 031 3 575 825 3 514 000 

Sum driftsinntekter  5 165 533 5 570 558 5 474 000 

     

Varekostnad  1 071 644 1 225 363 1 036 000 

Lønnskostnad 4 2 386 803 2 390 928 2 558 957 

Avskrivning av driftsmidler 1 48 183 35 283 50 000 

Annen driftskostnad  1 482 465 1 339 383 1 407 500  

Sum driftskostnader  4 989 095 4 990 957 5 052 457 

     

Driftsresultat  176 438 579 601 421 543 

     

Finansinntekter og finanskostnader     

Annen renteinntekt  56 193 1 000 

Annen finansinntekt  1 740 135 0 

Annen rentekostnad  123 997 161 958 160 000 

Resultat av finansposter  -122 202 -161 630 159 000 

     

Ordinært resultat  54 236 417 972 262 543 

Ekstraordinære inntekter og kostnader     

     

Årsresultat  54 236 417 972 262 543 

Avsatt til annen egenkapital  54 236 417 972  

 
 
 
 
 
 
 



Balanse 2015    
  Note Regnskap 2014 Regnskap 2015 

Eiendeler    

Varige driftsmidler    

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1 og 2 5 004 171 5 017 700 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 og 2 202 568 193 307 

Sum varige driftsmidler / anleggsmidler 1 5 206 739 5 211 007 

    

Omløpsmidler    

Lager av varer og annen beholdning  249 000 263 273 

    

Fordringer    

Kundefordringer  174 668 134 660 

Andre kortsiktige fordringer  93 368 61 639 

Sum fordringer  268 036 196 299 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 59 598 101 039 

Sum omløpsmidler  576 633 560 611 

Sum eiendeler  5 783 372 5 771 618 

    

Egenkapital og gjeld    

Annen egenkapital  1 649 910 2 067 881 

Sum egenkapital  1 649 910 2 067 881 

    

Gjeld    

Langsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 2 852 166 2 900 000 

Sum langsiktig gjeld  2 852 166 2 900 000 

    

Kortsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 543 665 67 389 

Leverandørgjeld  70 130 159 

Skyldig offentlige avgifter  116 185 145 607 

Annen langsiktig gjeld  621 376 460 581 

Sum kortsiktig gjeld  1 281 296 803 737 

Sum gjeld  4 133 463 3 703 737 

Sum egenkapital og gjeld  5 783 372 5 771 618 

 
 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. 
Klubben har endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven 1998. Endringene beskrives nedenfor. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 
renteendring. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. 
 
 



Noter 2015 

  Note 1 - Anleggsmidler Bane  Maskiner  Løsøre,  Sum 

   og bygninger og utstyr inventar ol.   

 Anskaffelseskost pr. 01.01.15 7 070 171 981 695 205 323 8 257 189 

+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 13 529 8 522 17 500 39 551 

= Anskaffelseskost 31.12.15 7 083 700 990 217 222 823 8 296 740 

 Akkumulerte avskrivninger 31.12.15 2 066 000 896 308 123 425 3 085 733 

= Bokført verdi 31.12.15 5 017 700 93 909 99 398 5 211 007 

 Årets ordinære avskrivninger  10 434 24 849 35 283 

      

 Avskrivningsplan  saldo 10% saldo 20%  

      

Tilgang på "Bane og bygg" er oppgradering av driving range. Kostnaden beløper seg til kr 87.249 hvorav kr.73.720 er dekket inn 
ved innsamlede midler fra medlemmer i klubben. Netto "kostnad" kr 13.529 er aktivert. 
 

Tilgang "Maskiner og utstyr" gjelder utkjøp av maskin/roughklipper som har vært på leasing gjennom DnB. 
 
Note 2 - Pantstillelser og garantier m.v. 

Gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2015 2014 

Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig 2 900 000 2 852 166 

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig 67 389 543 665 

Totalt 2 967 389 3 395 831 

 

Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet for bokført gjeld: 2015 2014 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 193 307 202 568 

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 5 017 700 5 004 171 

Totalt 5 211 007 5 206 739 

 
Langsiktig gjeld etter år 2020 er ikke oppgitt av banken. Estimert til kr 2 537 500. 
 
Note 3 - Bankinnskudd 

I posten inngår bundet i skattetrekk med kr 78 529. 
 
Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 
 
Lønnskostnader 2015 2014 

Lønninger 2 020 034 2 010 768 
Arbeidsgiveravgift 294 058 284 352 
Pensjonskostnader 0 0 
Andre ytelser 76 836 91 683 

Sum 2 390 928 2 386 803 

 
Gjennomsnittlig antall årsverk: 
 

 
4,5 

 
4,5 

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styret 

Lønn  505 768 0 
Øvrige ytelser   147  0 

 
Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning, og det er etablert en slik ordning. 
 
Revisor 

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 33 880 ekskl. mva. 

 
Kristiansand, 10. februar 2016 
 
 

Sten Pedersen   Oddbjørn Åteigen  Harald Aabel  Elisabeth Larsen Homme 
Sign.    Sign.    Sign.   Sign. 
 
 
 
Kay Christian Jørgensen  Else Seland Bjørgum  Elisabeth Fiksdalstrand Cato Benham (Daglig leder) 
Sign.    Sign.    Sign.   Sign. 



Revisors beretning 2015 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fullstendighetserklæring 

Lundal Jacobsen AS 
Per Aimar Lundal 
Vestre Strandgate 32, 4612 Kristiansand      Kristiansand den 01.02.2016 
 
 
Uttalelse fra ledelsen 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Kristiansand Golfklubb for året som ble avsluttet den 31. desember 2014 
Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. 
 
Regnskap 
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at lagets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som 
vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. 
 
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 
 
Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene 
regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. 
Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-
korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. 
 
Opplysninger som er gitt 
Vi har gitt revisor: 

 Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, 

dokumentasjon og andre saker. 

 Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål.  

 Ubegrenset tilgang til personer i laget som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. 

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter. 
 
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket laget, og som 
involverer: 

 Ledelsen.  

 Ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll 

 Andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket lagets regnskap og som 
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter 
som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til lagets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er 
kjent med. 
 
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om 
alle garantier avgitt til tredjeparter. 
 
Laget har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på lagets eiendeler, med unntak av dem som 
fremgår av notene til regnskapet. 
 
Kristiansand, 01.02.2016 
 
 
_____________________________   ___________________________ 
Cato Benham     Sten Pedersen 
Daglig leder     Styrets leder 
(Sign.)      (Sign.) 



 

Kontrollkomiteens beretning 

 
 
 



Behandle innkomne forslag og saker 

1. Forslag fra Styret: Styret gis mulighet til å foreta nødvendige omdisponering i budsjettet for 2016 innenfor 
eksisterende budsjettrammer samt foreta nødvendige markedsmessige tilpasninger av kontingenter og 
avgifter. 

 
2. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne fastsette kontingenten for 2016 sesongen. Styret har 

anledning til å endre kontingenten innenfor følgende ramme: 

 Endring i konsumprisindeks + inntil 3% ekstra økning. Ved større endringer enn dette kaller styret inn 

til ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingent for 2017 sesongen. 

 
3. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne gå i dialog med Bjaavann Golfklubb om greenfee / 

årsgreenfee og samarbeid 
 

4. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å disponere inntil kr. 200.000,- av overskuddet fra 2015 i 2016. Dette 
kommer i tillegg til fremlagt budsjett for 2016 - Se vedlegg 1 
 

5. Etablere «Hedersmerke Komité» - Se vedlegg 2 
 

6. Vedta reviderte lover KGK – Se vedlegg 3 

 
 

Vedta medlemskontingent 

Følgende medlemskontingenter foreslås av styret iht oppsatt budsjett.   

Senior med spillerett 4 250,- Inkl. dugnadsavgift 

Senior uten spillerett 1 750,-  

Student med spillerett 2 400,- Inkl. dugnadsavgift 

Prøvemedlemskap inkl. VTG 3.900,- Inkl. dugnadsavgift 

Ungdom 19 – 24 år med spillerett 2 400,- Inkl. dugnadsavgift 

Junior 15 – 18 år med spillerett 1 400,- Inkl. dugnadsavgift 

Junior 11 – 14 år med spillerett 1.000,-  

Junior 0 – 10 år med spillerett 300,-  

Årsgreenfee 2 600,-  

 
Dugnadsavgift på kr. 200 tilbakebetales med et gavekort på kr. 300 i Proshop ved deltakelse på dugnad, styreverv, 
komiteverv eller annet frivillig arbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Budsjettforslag 2016 

    Budsjett Regnskap Budsjett 
    2015 2015 2016 

3010 Salg - Cafè - 25% mva            -60 000             -46 107             -50 000  
3012 Salg - "Service Container" - 15% mva            -20 000               -9 308             -10 000  
3013 Salg Jr. (salg av toalettpapir mm) 25% mva              -5 000               -6 000                        -  
3020 Salg - Cafè - 15% mva          -320 000           -255 812           -260 000  
3030 Salg -  Pro-shop - 25% mva          -800 000           -991 609           -850 000  
3031 Kølle rep. - 25% mva            -40 000             -23 428             -30 000  
3040 Salg - "Veien til golf"          -115 000             -50 180                        -  
3041 Salg - Protimer            -50 000             -45 950             -70 000  
3042 Salg Proshop - fritt              -5 000                        -                        -  
3050 Sponsor - 25% mva          -350 000           -400 399           -500 000  
3051 Sponsor - Barter (25% mva)            -30 000             -18 800                        -  
3052 Sponsor - u/mva            -80 000           -161 500             -80 000  
3053 Sponsor - skilt              -5 000               -5 500               -8 000  
3054 Sponsor - Baneleie/greenfee            -80 000             -15 140             -20 000  
3055 Sponsor - Periodisert                35 000    
3105 Medlemskap - Sendregning.no         -2 804 741        -2 800 000  
3106 Skap - Sendregning.no              -62 576             -60 000  
3109 Medlemskap m/spill-begge                         -                        -  
3110 Medlem Senior m/spillerett       -2 100 000                        -                        -  
3111 Medlem Senior u/spillerett          -120 000                        -                        -  
3112 Medlem Junior 0-14 m/spillerett            -20 000                        -                        -  
3113 Medlem Junior 15-18 m/spillerett            -45 000                        -                        -  
3114 Medlem Ungdom/student 19-24 m/spill            -60 000                        -                        -  
3115 Årsgreenfee            -65 000                        -                        -  
3116 Høst-tilbud (1/3)          -172 000             168 000             100 000  
3117 Medlemskap - Sponsorer            -10 000                        -                        -  
3119 Rabatt kurs / medlemskap              35 000                        -                        -  
3130 Inntekter kølleskap - 25% mva            -55 000                        -                        -  
3132 (se 3054)                         -                        -  
3134 Inntekt - Dugnadsavg.          -120 000                        -                        -  
3135 Utb. Dugnad              20 000               10 500              12 000  
3140 Inntekter - Greenfee          -350 000           -338 693           -340 000  
3141 Inntekter - Range          -195 000           -218 385           -220 000  
3150 Turneringsinntekter            -85 000           -105 620           -100 000  
3151 Inntekter - "Gubben"            -20 000             -25 225             -20 000  
3152 Inntekter - "Damedag"            -10 000               -3 680               -5 000  
3153 Inntekter - "Seniorgolf"            -20 000             -13 325             -15 000  
3600 Leieinntekter bane / klubblokaler              -3 000               -6 500               -5 000  
3601 Leieinntekter leilighet            -36 000             -34 000             -30 000  
3610 Utleie golfbil - mva fritt              -8 000               -4 360               -8 000  
3700 Prov. Kortselskaper              10 000                 7 988                8 000  
3710 "Grasrotandel"            -60 000             -52 559             -55 000  
3715 Tilsk. NGF / NIF            -25 000             -92 649             -50 000  

  Sum inntekter       -5 474 000        -5 570 558        -5 466 000  

4010 Varekjøp - Pro-shop - 25% mva            640 000             841 654             710 000  
4011 Varekjøp - Køllerep. - 25% mva              10 000                 2 295                 4 000  
4019 Varekjøp - Cafè - uten mva                -2 197               -2 000  
4020 Varekjøp - Cafè - 15% mva            210 000             193 512             200 000  
4021 Varekjøp - Cafè - 25% mva                  3 462                        -  
4022 Varekjøp Jr. (toalettpapir mm) - 25% mva 0     
4040 Varekjøp - kurs/instruksjon              20 000               19 026               20 000  
4047 Barter: Byggning              30 000                        -                        -  
4050 Sponsorkostnader - 25% mva              25 000               50 311               40 000  
4051 Premier/kost turneringer              15 000               32 514               25 000  
4052 Premier/kost. Damedag                8 000                 3 538                 4 000  
4053 Kostn. til turneringer              30 000               46 138               40 000  
4054 Premier/kost. Gubbe                8 000               28 668               15 000  
4055 Premier/kost. Senior              15 000               18 015               15 000  
4056 Kostn. egne arrangementer              20 000                        -               15 000  
4070 Inngående frakt 25% mva                2 000                        -    
4071 Inngående frakt u/mva                1 000                        -    
4090 Beholdningsendring - Pro-shop              -11 573    
4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt                2 000      

  Sum varekostnad         1 036 000          1 225 363          1 086 000  

5010 Faste lønninger         2 177 000          1 885 732          1 950 000  
5012 Påløpte lønninger                       -             -30 000                        -  
5191 Påløpte feriepenger                       -             198 239             198 900  
5191 Arb.g.avg. av feriepenger                27 952               28 045  
5409 Korr. Arb.g.avg                -2 875                        -  
5410 Arbeidsgiveravgift            306 957             268 981             274 950  
5431 OTP - 2014              50 000                        -    
5433 OTP - 2015                46 141               52 000  
5800 Refusjon av sykepenger                       -             -24 942                        -  



5801 Tilskudd NAV                -8 260                        -  
5880 Arbeidsklær - ikke oppg.pl.              10 000                 7 775               10 000  
5881 Arbeidsklær - ikke oppg.pl. - vernetøy                11 605                 5 000  
5960 Gaver til ansatte / styre                5 000                        -                 5 000  
5990 Andre personalkostnader              10 000                 7 392                 5 000  
5991 Avsatt personalkost.                       -               -4 930                        -  

  Sum personalkostnad         2 558 957          2 382 810          2 528 895  

6110 Avskrivninger              50 000               35 283               35 000  
6310 Festeavgift            132 000             131 730             132 000  
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.              15 000               25 951               20 000  
6340 Lys, varme              75 000               85 069               82 000  
6360 Renhold                2 000                        -                 2 000  
6370 Inventarkostnader                       -                        -                        -  
6410 Leasing maskiner            320 000             235 815             300 000  
6415 Leie "Servicecontainer"                       -                          -  
6420 Leie Bet. Terminal - Proshop                7 500                 9 763               12 000  
6421 Kostnader Nayax                8 000               11 627               12 000  
6490 Andre leiekostnader                7 000                 1 685                 4 000  
6530 Driftskostnader - Kontor              15 000                 3 451                 8 000  
6531 Driftskostnader - Proshop              15 000               11 785               12 000  
6532 Driftskostnader - Leilighet                5 000               24 012                 5 000  
6540 Driftskostnader - Kafè              10 000               14 669               12 000  
6550 Driftskostnader - Bane            175 000             224 161             200 000  
6551 Driftskostnader - Utstyr / maskiner            100 000             136 359             110 000  
6552 Driftskostnader - Bygg/inventar              30 000               60 147               40 000  
6553 Driftskostnader - Range              20 000               33 594               30 000  
6555 Driftskostnader - Aktiviteter og utvalg                  3 270                        -  
6556 Drift- og reisekostn. - Junior avd.              30 000               -9 120               30 000  
6557 Egenandel juniorer /elite              -5 000                        -                        -  
6558 Driftskostnader - Senirgolf                  9 716               10 000  
6558 Kostnader - Rekruttering - Junior              30 000                 15 000  
6559 Kostnader "elite"              20 000               28 874               20 000  
6560 Utdanning trenere              10 000               22 360               15 000  
  Utdanning Greenkeeper                       -                        -               35 000  
6700 Revisjonshonorar              25 000               38 962               30 000  
6711 Innleid arbeid                5 000                        -                        -  
6800 Kontorrekvisita              12 000                 5 303                 8 000  
6810 Kostnader data / it              40 000               41 417               42 000  
6820 Trykksaker              25 000               15 479               15 000  
6830 Kostnader kurs m.m.              20 000                 5 000               10 000  
6842 Avgifter Norges Golfforbund            250 000             256 318             260 000  
6860 Møter, kurs, medlemskap              30 000               17 541               20 000  
6900 Telefon              15 000               18 260               15 000  
6940 Porto / Sendregning.no                3 000               21 524               23 000  
6970 Gebyrer              10 000               11 862               10 000  
6980 Refusjon MVA - NGF          -250 000           -270 645           -270 000  
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig              65 000               79 915               70 000  
7105 Øreavrunding                         2                        -  
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig              10 000                 2 053                 5 000  
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig                5 000                        -                        -  
7320 Reklamekostnader              10 000                    712                 5 000  
7330 Gaver (ans./styre m.m.)                5 000                 8 118                 8 000  
7500 Forsikringspremier              76 000               60 762               65 000  
7510 Diverse kostnader              30 000             -30 000               20 000  
7830 Avsatt tap på fordringer 0                       -                        -  

  Sum andre driftskostnader         1 457 500          1 382 784          1 477 000  

  Sum driftskostnader         5 052 457          4 990 957          5 091 895  

8060 Renteinntekter - Bank              -1 000                  -149                  -200  
8060 Purregebyr, kunder                       -                  -135                        -  
8150 Rentekostnader - Bank            160 000             161 958             160 000  

  Sum finans innt. - / kostn.            159 000             161 674             159 800  

  Resultat          -262 543           -417 927           -214 305  

          
  Ekstraordinære poster       

Balanseførte kostnader ifm. Barteravtaler (nytt turneringsbygg)               100 000  
Resultetført Barterinntekter (nytt turneringsbygg)              -100 000  

  Resultat          -262 543           -417 927           -214 305  

 
 
 
 
 
 



Bestemme idrettslagets organisasjonsplan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreta følgende valg 

KGK Valgkomiteens forslag for sesongen 2016 

STYRET 

Leder:  

 Oddbjørn Åteigen (1 år) 

Nestleder:  

 Harald Aabel (1 år) 

Styremedlemmer: 

 Ingrid Wirsching (2 år) 

 Freddy Larsson (2 år) 

 Johan Svensson (2 år) 

 Elisabeth Fiksdalstrand (Ikke på valg) 

 Kay Christian Jørgensen (Ikke på valg) 

Kontrollkomité: 

 Per Kåre Selle, leder 

 Sten Pedersen 

 Mika Sundin, Vara 

 Solfrid Hitreskog, Vara 

Utdanningskontakt: 
Styret får fullmakt til å oppnevne utdanningskontakt 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett: 
Styret får fullmakt til å oppnevne  

Revisor:  

 Per Aimar Lundal (engasjeres) 

Valgkomité:  
Forslag fremlegges av styret på årsmøtet 
 
Hedersmerke komité  
Forslag fremlegges av styret på årsmøtet 
 
 
 
Sign..     Sign..     Sign.. 
Mikael Pedersen (leder)  Jorun Adolfsen (Medlem)    Anne Lise Flåt (Vara) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Kontrollkomité 
 

Valg komité 
 

Ansatte 
 

Styre valgte 
komiteer 

 

Årsmøte 

Styret 
 



Vedlegg 1 
 

Disponering av overskudd 2015 i 2016 

I forbindelse med årsoverskuddet i 2015, foreslår Styret at deler av dette kan disponeres i 2016. Disse 
disponeringene vil komme i tillegg til allerede fremlagte budsjetter. Fullmakten som styret ønsker begrenser seg til 
kr. 200.000,-. 
 
Klubbhus 
Etter mange år med vedlikehold på «sparebluss», er det på tide å oppgradere klubbhuset en del. Marnar Bruk AS har 
allerede sponset klubben med ny Royal Impregnert kledning. Dette er vi utrolig glade for og retter en stor takk til 
Marnar Bruk AS.  
 
Målet er at vi over de neste årene vil gjøre jobben med å skifte kledning og ønsker i samme omgang å bytte alt av 
vinduer i klubbhuset. Av de kr. 200.000,- som styre ber om å få disponere, øremerkes kr. 50.000,- av disse til nye 
vinduer i klubbhuset. 
 
Annet: 
De resterende kr. 150.000,- ønsker styret å disponere flere plasser på anlegge. Følgende områder er gode alternativ 
til en slik disponering: 

 Drenering av fuktutsatte steder på banen 

 Innkjøp av ekstra jord til å dekke over sten etc. 

 Høyere stolper på driving range 

 Ny veibom inn til klubbhus 

Det foreslås at styret gis fullmakt til å disponere midlene gjennom sesongen til de formål som er nevnt over og som 
styret mener bør prioriteres. Alle tilleggsbevilgninger som omfatter disponering av overskudd fra 2015 skal 
styrebehandles og vedtas i styret. 
 
  
 
Vedlegg 2 
 

Hedersmerke komite   

Forslag til årsmøte: 
Kristiansand Golfklubb skal ha en Hedersmerkekomite som skal fremme forslag over for årsmøte ved utnevnelse av 
æresmedlemmer og medlemmer som tildeles hedersmerke. 
 
Komiteen skal bestå av fire personer. Tre rådsmedlemmer og daglig leder. Et av rådsmedlemmene skal være et 
æresmedlem. Siste avgåtte styreleder skal alltid være en av de tre rådsmedlemmene.  Det rådsmedlemmet, unntatt 
æresmedlemmet, som har sittet lengst skal tre ut av komiteen når nylig avgåtte leder trer inn i komiteen. Hvis/når 
æresmedlemmet byttes ut, skal et annet æresmedlem overta plassen i komiteen.  
 
Æresmedlem 
Æresmedlemskap kan bare tildeles av årsmøte etter at det først er kommet en innstilling fra hedersmerkekomiteen. 
Hedersmerkekomiteen skal på forhånd innhente en innstilling fra styret på at medlemmet fortjener en slik utmerkelse, 
før saken legges frem for årsmøte. 
Kriteriene følger gamle prinsipper. For å oppnå æresmedlemskap skal man ha nedlagt mer arbeide for klubben enn 
hva som forventes, over mange år. 
 
Et æresmedlem får fritt medlemskap og spill på Kristiansand Golfklubbs anlegg, livet ut + jakkemerke og diplom. 
 
Hedersmerke 
Hedersmerke deles ut til tillitsvalgte eller andre medlemmer i Kristiansand Golfklubb som har nedlagt ekstraordinært 
arbeid til glede for klubben, Norges Golfforbund eller internasjonal golf. 
 
Hedersmerke markeres med jakkemerke og diplom. 
 
 
 



Vedlegg 3 
 

Revidert lov for Kristiansand Golfklubb 

Lov for Kristiansand Golfklubb (heretter klubben) 
Stiftet 29. september 1973 

 
Utarbeidet etter: LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF. 

Vedtatt av årsmøtet i Kristiansand Golfklubb den 3. mars 2016  
 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 

§ 1  Formål 
 

1. Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske paralympiske komité (NIF). 
 

2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 
 

§ 2  Organisasjon 
 

1. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 

2. Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF) 
 

3. Klubben er medlem av NIF gjennom Vest Agder idrettskrets, hører hjemme i Kristiansand kommune, og er medlem av Kristiansand 
Idrettsråd. 
 

4. Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for klubben uavhengig av hva 
som måtte stå i klubbens egen lov. 

 
 

§ 3  Medlemmer 
 

1. For at en person skal opptas i klubben må vedkommende:  
a) akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.  

 
2. Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen 

for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 
Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt 
kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

 
3. Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 
4. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak. 

 
5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 
6. Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder 

kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste.  
 

7. Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal 
vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og 
begrunnet samt informere om klageadgang.  

 
8. Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett 

til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet 
må deretter avholdes innen én måned. 

 



9. Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen 
skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket 
opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt 
når klagesaken er avgjort.  

 
10. Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 
 
 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 
 

1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 
 

2. Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-
/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 

 
 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 

§ 5  Kjønnsfordeling 
 

1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal 
begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 
slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 
2. Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut 

innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende 

til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

 

3. Idrettskretsen kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.  

 
4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om 

dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan 
kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
 

1. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene, jf. § 3. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §16.  

 
2. Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. §7, har ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dette 

gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.  
 

3. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, 
revisor.  

 
4. Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere klubber som deltar i samme konkurranse.  

 
5. Forslagsrett: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.  
b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.  
c) En klubb har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på 

dette årsmøtet/tinget. 
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets 

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  
e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 
6. Talerett: 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte i klubben. 

 

 

 



§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 

1. En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt 
som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet 
er opphørt.  

2. En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.  

 
3. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

 
4. Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben og er ikke til hinder for at 

klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til klubbens styre. 
 

5. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. 
 

6. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes 
om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben 
 

1. Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til 
styre, råd, utvalg/komité mv. innen klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller 
aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for 
styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, 
og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

 
2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller 

ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til 
det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 
3. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 

 
4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes 

om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/ oppnevnelse av gangen. 
 

§ 9  Inhabilitet 
 

1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget  for en avgjørelse eller til å 
treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken,  
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som 

søsken,  
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen 

juridisk person som er part i saken.  
 

2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes 
upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

 
3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben. 

 
4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes 

tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete.  

5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter  seg mot eller som saken 
ellers direkte gjelder.  

 
6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme 

sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 
avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 



7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig 
tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete 
til avgjørelse. 
 

8. Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.  
 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 

1. Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak 
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 
2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling (eks. per e-post) eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av 

sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne 
kunne høre og kommunisere med hverandre. 

 
3. Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 

1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  
 

2. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 

3. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
  

III. ØKONOMI 
 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 

1. Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 
 

2. Dersom klubben har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner skal klubben følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, 
men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller 
mer, skal klubben følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva 
som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. 
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 
3. Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem 

som disponerer. 
 

4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for klubb 
som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet 
skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet 
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 
5. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også 

vedkommende signere. 
 

6. Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen 
betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

7. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet, 
kan kun vedtas av årsmøtet.  

 
 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 

§ 13  Årsmøtet 
 

1. Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen mars måned. 
 

2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på  annen forsvarlig måte, herunder 
ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke 



før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og 
andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 
3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om 

årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  
 

4. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, 
eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 
5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret 

iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 
 

6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført  på den saklisten som er gjort 
tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av 
saklisten. 

 

§ 14  Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
 

§ 15  Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal: 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
  4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
  5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.  
  6. Behandle forslag og saker. 
  7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 
  8. Vedta klubbens budsjett 
  9. Behandle klubbens organisasjonsplan 
10. Engasjere statsautorisert / registrert revisor til å revidere klubbens regnskaper. 

 
Foreta følgende valg: 

a) Leder, nestleder 
b) 5 styremedlemmer. Nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) Kontrollkomite med minst to medlemmer. 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
g) Hedersmerke komité  - 4 personer inkl. daglig leder 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved 
skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 
 

1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 
stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses 
som ikke avgitt.  

 
2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis  det skal være skriftlige valg, kan 

bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 
3. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 

kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
 

4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette 
gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke  tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses 
de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 



§ 17  Ekstraordinært årsmøte  
 

1. Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: 
a) Vedtak av årsmøtet i klubben. 
b) Vedtak av styret i klubben. 
c) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer. 

 
2. Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, 

eventuelt på klubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være 

gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at 

saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

 
3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet 

styremedlemmer iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten 
krav til minimumsdeltakelse. 

 
4. Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det 

ekstraordinære årsmøtet.  
 

5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning 
av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 18  Klubbens styre 
 

1. Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 

2. Styret skal bl.a.: 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet 

eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d) Representere klubben utad. 
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.  

 
3. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. 

 

§ 19 Grupper og komiteer 
 

1. Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle 
øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av  valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

 
2. Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i 

forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 
 

3. Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder 
følgende:  

  
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til 

gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på 
kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. 
Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal: 

 Behandle regnskap. 

 Behandle gruppens årsberetning. 

 Fastsette budsjett. 

 Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15 nr. 7. 

 Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.  
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyrets godkjenning jf. § 18. 

 
 
 



V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 
dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 
og 12. 
 

§ 21 Regler for spill, ordensregler m.v. 
 

1. For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale 
regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser 
fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for 
klubbens område, som det finner ønskelig. 

 
2. For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å utstede 

offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et 
medlem av klubben. 

 

§ 22  Lovendring 
 

1. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 
flertall av de avgitte stemmer. 

 
2. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er 

godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til  de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  
 

3. I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  
 

4. Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 

 § 23  Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
 

1. Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles 
ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at  oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 
2. Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige 

lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 22. 
 

3. Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 
idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære 
årsmøte for behandling av saken. 

 

§ 24 Venteliste 
Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan klubben operere med begrensning i antallet medlemmer og 
venteliste for medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. Styret 
fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste, som skal være basert på objektive kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. 
Det kan i noen utstrekning gis preferanser/kvoter basert på alder, kjønn og familietilknytning til medlemmer av hensyn til klubbens 
sportslige og sosiale miljø. 

 


