Årsmøte i Haugesund Golfklubb 2018
19. februar 2019 kl. 19:00 på klubbhuset, Kolnes
1. Åpning og orientering ved klubbens leder
Klubbens leder ønsket alle velkommen.

2. Godkjenning av stemmeberettigede
Det var 21 stemmeberettigede tilstede på møtet.

3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent med en kommentar: den kunne vært lagt ut på
klubbens nettside før møtet. Dette ble tatt til etterretning.

4. Valg av møteleder/dirigent
Leder Per Ørpetveit ble valgt til møteleder.

5. Valg av referent og protokollunderskriver
Styremedlem Svein Erik Wiksnes ble valgt til referent. Han og Roald Hustvedt ble valgt til å signere
protokollen.

6. Årsmeldinger
Alle årsmeldingene ble lagt ut til årsmøtet.
Styret
Leder Per Ørpetveit gikk gjennom Styrets årsmelding. Den ble godkjent uten kommentar.
Turneringskomiteen
Tore Knutsen leste opp årsmeldingen – godkjent uten kommentarer.

Juniorkomiteen
Ørjan Reinertsen informerte om denne aktiviteten. Godkjent uten kommentarer.
Seniorkomiteen
Svein Erik Wiksnes gjennomgikk rapporten. Godkjent uten kommentarer.
Damekomiteen
Leder Per Ørpetveit rapporterte fra komiteen. Godkjent uten kommentarer.

7. Regnskap
Terje Johan Iversen gikk nøye gjennom regnskapet.
Varierende antall medlemmer hvor antall medlemmer lokalt har økt mens antall fjernmedlemmer har
redusert. Vi er i dag 279 medlemmer lokalt og 530 fjernmedlemmer.
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

8. Organisasjonsplan
Styrets leder presenterte endringer i organisasjonsplanen.
Antall komiteer er redusert til Turnerings-/Handicapkomiteen. De øvrige aktivitetene fungerer godt uten
egen komite. Men ved behov kan slike opprettes igjen.
Styrets funksjon og sammensetning ble endret vedr kasserer. Vi har avtale med Terje Johan Iversen om
kjøpte regnskapstjenester. Han er ikke medlem av styret men rapporterer månedlig til styrets formann
om alle forhold rundt medlemskap og økonomi. Denne ordningen har fungert veldig bra gjennom det
siste året.
Strategiplanen rullerer videre og gjelder for 2019 – 2022.
Organisasjonsplanen ble godkjent uten kommentarer.

9. Medlemskontingenter
Per Ørpetveit orienterte. Medlemskontingenten ble vedtatt å stå uendret med en justering: Øvre
aldersgrense for Yngre seniorer ble justert fra 28 til 29 år.
Det ble i etterkant kommentert at medlemskontingenten for studenter/vernepliktige kunne senkes ved
neste årsmøte.

10. Budsjett 2019
Terje Johan Iversen la fram budsjettforslaget. Dette ble godkjent med kommentaren under:
Klubben skal ha sikkerhetsbuffer i Balanseregnskapets aktiva på kr. 300 000,-. Overskytende beløp skal
brukes på tiltak i Golfparken. Forslag til slike tiltak skal Styret legge fram for vedtak i Årsmøtene
framover. Golfparken skal gjennomføre vedtatte tiltak.
I 2019 får Styret fullmakt til å iverksette slike tiltak uten videre behandling, siden forslaget kom fram
under Årsmøtet. Egenkapitalen pr 31.12.18 var kr 421 137,69.

11. Valg
Valgkomiteen ved Anne Oline Sveen la fram komiteens innstilling og disse ble valgt:
Styre
Styreleder

Per Ørpetveit (1 år)

Nestleder

Tore Knutsen (2 år)

Styremedlem

Magnus Eileraas (2 år)

Styremedlem

Ingeborg Ulland (ikke på valg)

Styremedlem

Svein Erik Wiksnes (ikke på valg)

Varamedlem

Ørjan Reinertsen (1 år)

Revisorer
Revisor

Tormod Hansen (1 år)

Revisor

John Reinert Ulland (1 år)

Valgkomite
Medlem

Anne Oline Sveen (1 år)

Medlem

Roger Bergman (1 år)

12. Premieutdeling klubbmesterskap
Klubbmestre:

Herrer
Damer
Senior Herrer
Senior Damer
Stableford

1. premie

2. premie

3. premie

Ørjan Reinertsen
Hilde E. Jørgensen
Øyvind Stensnæs
Else Berit Rafsvik
Hans Magne Knutsen

Anders Knutsen
Laila Håkull
Audun Vikse
Anne Sveen
Ørjan Reinertsen

Roger Bergman
Else Berit Rafsvik
Roald Hustvedt
Anita Heggøe
Anne Sveen

