Årsmøte Hemsedal Golfklubb
Referat 11. Februar 2015
1. Godkjenne de stemmeberettigede
10 fremmøtte medlemmer godkjent
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innkallingen ble sendt ut noen dager for sent utfra dagens lover. Styret ber årsmøtet
likevel godkjenne innkallingen.
Innkallingen godkjent
3. Velge dirigent(er), referent(er)1 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Dirigent: Harald Lystad
Referent: Merete Haugo
Underskrive protokollen: Dagfinn Haugo og Olav Holde
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelt gruppeårsmeldinger
Årsmelding fra Morten lest opp
Årsmelding fra Harald: økonomi (vedlikeholdsfond), sosial, dugnad, banen, kafeen,
dame og juniorgruppen, kurs, turneringer & klubbkvelder. Ole Johan´s minneturnering,
ny rekord med 111 000 kr til kreftforeningen.
Årsmelding fra Alex, banekomiteen. Åpnet 3 hull i slutten av mai. Banen ble grønnere
og grønnere. Fremtidige tanker: Kunstgress greener?
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
v/kasserer Daniel Markegård
Daniel var ikke tilstede, Odd Holde tok over.
Det ble foreslått at punktet : medlemskontingent/spilleavgifter ble delt i to:
1: medlemskontingent
2: spilleavgift
Dette for å se hvor mye som kommer i green fee.
Over 2000 personer skrev i boka sesongen 2014. Minst 10% skriver ikke i boka.
Årsresultat: Overskuddet på 170 000
Denne summen foreslås satt over i et vedlikeholdsfond. Her blir halvparten satt over
i et langsiktig fond.
Det ble lagt frem forslag til vedtekter for vedlikeholdsfondet:
Vedtekten som er satt opp er godkjent.

Sponsorinntekt: Omtrent det samme som i fjor. Rapport til sponsorene; regnskapet,
hva er gjort på banen, forbedringer, vedlikeholdsfond,
6. Behandle forslag til saker
Alex Bruusgaard har foreslått å utvide styret fra 6 til 7 medlemmer
Forslag til endring: styremedlemmene skal være leder i en komite, en i styres som har
ansvaret. Ha et komite som heter sportskomiteen som har hovedansvaret for
turnering, junior og damegruppen. Styret lager et opplegg på hvordan man skal gjøre
dette på best mulig måte.
Vedtektsendring: styret kan være inntil 7 personer.
Styret konstituerer seg selv og velger form
Morten Halbjørhus har foreslått å øke medlemskontingent
Styret behandlet dette Mortens forslag i møtet 10.2, og vedtok å anbefale samme
kontingent som i 2014:
7. Fastsette medlemskontingent
Styrets forslag til å beholde kontingenten uforandret ble vedtatt og kontingenten for
2015 blir da:
Seniormedlem fra 20 år i kalenderåret
kr. 990,Støttemedlem
kr. 500,Junior fra 13-19 år i kalenderåret
kr. 500,Junior til og med 12 år
Gratis
Spillerett på banen
kr. 1 700,- for sesongen.
For de med spillerett har også gratis bruk av tennisbanen.
Alle som ønsker å kunne spille golf på andre baner må være hovedmedlem i en klubb.
Man får da nasjonal lisens som gir golfkortet og dermed kan man også komme inn på
golfbox.
Støttemedlem:
Harald sendte mail til alle om at de som fortsatt var støttemedlem fordi e an gang
hadde vært aksjeeier i Golf Hemsedal AS, ble opplyst om at aksjen ikke lenger hadde
noen verdi og at de sto fritt til å melde seg av som støttemedlem. Kun få hadde gjort
dette.
Det sendes en mail til alle som fortsatt står som støttemedlem og opplyser om at de
får en regning. De må si ifra dersom de ikke ønsker å støtte.
8. Vedta klubbens budsjett
Godkjent

9. Behandle klubbens organisasjonsplan
Godkjent
10. Valg
Styret har bestått av følgende:
Harald Lystad, leder
Alex Bruusgaard, nestleder
Svein Valen
Skjalg Gjengedal
Merete Haugo
Marthe Helgesplass
Daniel Markegård har vært kasserer uten å sitte i styret. I løpet av året har Skjalg flyttet og
gått ut av styret. Odd Holde som varamann har møtt i hans sted.
Følgende er på valg:
Harald Lystad
Svein Valen
Skjalg Gjengedal
Odd Holde som varamann
Ola Terje Dokk i valgkomiteen
Valgkomiteen foreslår
Harald
Gjenvalg som leder
Svein
Gjenvalg som styremedlem
Odd Holde
velges styremedlem
Daniel Markegård
velges som kasserer
Ingen sier noe i mot, dermed er dette godkjent.
Det skal også velges to revisorer som skal gå gjennom regnskapene.
Valgkomiteen har to som begge går ut på et år, og det foreslås at en av dem blir valg for to år,
slik at vi får en kontinuitet.
Varamann 2015
Olav Syversbråten, 1 år
Dagfinn Haugo, 2 år
Valgkomiteen for neste år
Styret har fullmakt til å velge to personer til valgkomiteen.
En person for 1 år og en person for 2 år.
Revisor
Bjarne Mythe ble enstemmig valgt.

