SAKSLISTE ÅRSMØTE
HEMSEDAL GOLFKLUBB
Onsdag 10. februar kl. 19.00 på Helselagshuset
1. Registrering og godkjenning av de med stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
4. Behandle klubbens årsmeldinger
5. Behandle klubbens regnskap for 2015 i revidert stand
6. Behandle forslag til saker
7. Fastsette medlemskontingent for 2016
Forslag fra Styret:
Juniorer under 13 år: Gratis
Juniorer 13-19 år: kr. 500,Støttemedlem: kr. 500,Hovedmedlem: kr. 1 100,- (green fee medlem). I 2015 kr. 990,-.
Spillerett: kr. 1 900,- (fritt spill). I 2015 kr. 1 700,-.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Valg

alex

HGK – banekomiteen årsmelding 2015

«Mai kulde gjør bondens lader fulle» er et godt gammelt ordtak som nå også kan overføres
til Hemsedal Golfklubb. «Best ever» var den alminnelige mening om banen, den var i år så
bra som vi under våre forutsetninger kan forvente å få den.
Etter en sur og kald vår var greenene like dårlige som så ofte før når banen åpnet i slutten av
mai. Etter iherdig innsats fra greenkeeper Morten med hjelp fra bla. Ola og Tønnes i tillegg til
faglig veiledning fra Floratine a/s om gjødsling og klipping pluss både naturlig og kunstig
tilførsel av vann, så vi at greenene og fairways ble stadig bedre. Allerede i midten av juli ble
banen bra, og spillerne var fornøyde!
Som et forsøk ble det skåret gress fra treningsgreenen og overført til et begrenset område
på green 3. Resultatet av denne operasjonen ble bra, de skadete områdene vokste godt. Det
ble derfor besluttet å anlegge et område ved volleybanen for gress- produksjon for
greenene. Hvis dette blir slik vi forventer, vil gress herfra være til god hjelp for å reparere
vinterskadete greens.
Etter bygging av de nye teestedene, slik at vi nå har 18 utslag fra hhv. gule og røde teesteder,
ble banen slopet. Dette også fordi golfforbundet krever sloping hvert 10. år. Det ble, naturlig
nok, ikke store forandringer i slopetabellene. Vi fikk imidlertid skryt fra golfforbundets
representant for nøyaktigheten av de målingene vi hadde fra både gamle og nye teesteder.
Han hadde sjelden sett så riktige avstandsmålinger.
Sensommers begynte arbeidet på hull 5. Planen er å heve noe av fairwayen for å redusere
hellingen ned mot vanndammen for å gi flatere nedslagsfelt fra drivingen. Fundament med
jernbane- sviller kom på plass, men mangel på tele gjorde at rest- arbeidet må fullføres til
våren. Det gjelder også kutting av flere grantrær på hull 5. Ellers forventer vi ikke større
oppgaver på banen i 2016.
Ellers er det fortsatt noe utestående arbeid hvorav det mest markant er at alle de engang så
flotte teeskilthus må fjernes. Stoplene er råtne, 3 har allerede kollapset. Så utfordringen er
nå utforming av nye teestedskilt.
Maskinparken fikk god overhaling, dette etter til dels manglende vedlikehold over lang tid. Vi
håper dette vil gi god driftssikkerhet fremover. Vi vil i fremtiden legge mer vekt på
vedlikeholdsrutiner og ettersyn av maskinene.
Også i sommer ble det utført en del dugnadsarbeider, men det er behov for mer. Busker og
kvist vokser, terrassebord mv. skal vedlikeholdes. Skal vi kunne presentere et
golfbaneanlegg, med tennisbaner, og golfstue som vi kan være stolt av, trenger vi tilslutning
av flere arbeidslystne medlemmer. Husk, det er detaljene som teller. Det ikke så mange
kvelder og timer vi ber om.
Vi takker alle som har vært med å gjøre banen så fin. Særlig takk til radarparet Olav og
Steinar for engasjement med entrepenørvirksomheten, og Morten og medhjelpere for god
banepleie.
Banekomiteen.

12. jan., 2016.

ÅRSMELDING DAMEGRUPPA
HEMSEDAL GOLFKLUBB
Vi begynte med godt mot og håpet på aktivitet i Damegruppa for
sommeren 2016.
Vi prøvde med trening hver onsdag 18.00-19.00. I begynnelsen så var det ingen som måtte
opp. Vi satt opp hva man skulle trene på de ulike gangene.
Staffan var med som trener noen ganger, som var veldig bra siden det var en del
nybegynnere.
I begynnelsen i juli var det bra noen uker, også begynte det å ta seg opp litt. Det var enten få
eller veldig mange på trening.
En tanke for neste år er at man kanskje burde hatt påmelding på melding eller lignende slik at
man vet at det kommer noen eller ikke.
Mvh
Damekomiteen
Marthe og Merete

Årsmelding Hemsedal Golfklubb
v/leder Harald Lystad

Vinteren og våren 2015 var nådig mot vår vakre golfbane. Lite isbrann og riktig
mengde vann og varme gav god vekst på våre greener og fairways. Med godt
stell fra våre ansatte Morten, Ola, Tøllev, Vilfred og Ali, god gjødslingsplan og
riktig lufting/dressing ble banen enda bedre enn den var året før - faktisk en av
de beste vi noen gang har hatt. Samarbeidet med Floratine for råd og
veiledning har vært uvurderlig.
Maskinparken er «renovert» etter en årelang sulteforing. Det ble brukt store
summer på skiftning av ødelagte hjul-lagre og opp smøring av maskinene, samt
sliping av og skifte av kniver på klippemaskinene. Hans og Ragnar stilte med sin
kompetanse når det røynet på.
Ballmaskinen var også i år i ulage, og skapte mye irritasjon hos spillere som
betalte 20 kr og fikk altfor få baller. Det blir en dårlig start på en golfrunde, og
må ikke gjenta seg i år. Ola Eikre er kontaktet og har lovet å forsøke å ordne
dette.
Takket være stor dugnadsinnsats ble det fylt sterkt etterlengtet ny sand i de
fleste bunkerne slik at vi slapp å slå rett i jorden. Fremdeles ha vi store
problemer med gressvekst i bunkerne, men det får vi ta tak i året som kommer.
Dyrespor i bunkrene fra natten krever en del stell om morgenen for å gi
greenfee spillere den kvaliteten på banen de skal ha. Det arbeidet Dagfinn
gjorde rundt vannhindrene høsten før gav fint resultat, og gjorde klipping
lettere, men må følges opp.
Det ble for første gang forsøkt med green-gress transplantasjon på områder
med dårlig vekst på green 3 og dette var vellykket. Det er bygget en green som
skal tjene som kilde til transplantasjon når dette trenges. Effekten av dette
avhenger om denne er bygget på samme måten som en vanlig green med
drenering, valsing etc. Dette får vi se utover sommeren.
De 20 år gamle skilthusene står for fall – tre har allerede falt! – og må fjernes
før det skjer en ulykke. Nye skiltoppsett må lages.
Dessverre ble opprettingen av fairway 5 ned mot dammen ikke ferdig pga
værforholdene, men vi håper på en god start på sesongen 2016 slik av det kan

gjøres tidlig på våren. Dette vil redusere den irritasjon en rekke spillere har når
et brukbart utslag ender i vannet – vi får se!
De nye utslagene på hvert hull er godt mottatt, og kunstgresset på tee-ene
fungerer, men noen har problemer med å få sin peg til å sitte riktig. Det kreves
også en del av banemannskapene og feie for å få løst gress bort når det blir for
ille. Fremdeles spiller nok de fleste de gamle 9 hull av gammel vane. Banen ble
slopet på nytt denne sommeren, men liten forskjell fra tidligere.
Våre tanker om caravan oppstillingsplass ved låven forble en tanke, men vi får
jobbe videre med dette og se om økonomien vil tillate opplegg med elektrisitet
i løpet av sommeren.
Det er spilt en god del flere runder i år enn året før og en del private
turneringer hjalp godt på dette. Det var en uoffisiell avtale med Hallinggolf om
halv green-fee på de to banene for medlemmer med årskort, men vi har ikke
fått noen tall på hvor mange som benyttet dette. Det skal bygges videre med
formell avtale. Det er også kontakt mellom de 4 klubbene i Hallingdal om en
formalisert avtale om det samme, samt om felles annonsering for Veien til Golf
kurs etc..
Medlemstallet ha holdt seg stabilt, og av de ca 280 medlemmene våre er 102
fra Hemsedal. Vi har en stor jobb å gjøre for få aktivisert flere av disse for å øke
aktiviteten på banen enda mer, og et nærmere samarbeid med hytteeierne i
området kan også være med på å øke aktiviteten.
Økonomien har ikke vært god til tross for bra sponsordekning og øket green
fee. Øket betaling til baneeier har vært gjenstand for stor diskusjon. Meget
store lønnsutgifter og maskinutgifter lå an til stort underskudd i år, men en
uventet høy momsrefusjon hjalp på slik at det endte i 0.
Det er satt opp et nøkternt budsjett for 2016, men med signaler om redusert
sponsorinntekter har vi måttet redusere lønnsbudsjettet så mye at Morten ikke
ville fortsette. Vi har kontakt med en som er interessert i den jobben og
arbeider videre med dette. En god og klar arbeidsinstruks vil kunne gi gode
samarbeidsforhold mellom ansatte og ledelsen i klubben.
Det sosiale miljøet som er gjenskapt med Morten og Anne Eli tilstede har vært
til glede for oss alle, men med ny driver kan vi ikke vente den samme
åpningstiden på kafeteriaen som de to siste årene. Vi må satse mer på
selvbetjening både i kaféen og med green-fee betaling slik at ikke

banemannskapene skal bruke tid på å dra fra banen og inn for å betjene dette. I
høysesongen i august/september må det være åpent.
Samarbeidet med GH har dessverre ikke vært enkelt dette året. Etter 21 års
bra samarbeid er lederen i klubben er ikke lenger ønsket i samtaler med leder
for GH, så dette forholdet må minimaliseres for å unngå konflikt. Det er nå
inngått en mer langsiktig avtale slik at økonomiske diskusjoner ikke skal forsure
forholdet. Klubben har fått gjennomslag for en skriftlig avtale mellom
grunneierne, GH og klubben om at det ikke blir krevet grunnleie de neste 3
årene. Klubben har også fått redusert den totale årlige utgiften til vann og
kloakk fra ca 75.000 til 15.000 fordelt på GH og HG, noe som er kjærkomment i
vår svake økonomi.
En takk til Morten og Anne Eli for den innsatsen de har gjort de to siste årene,
takk til komiteledere og styret for innsatsen og vi ønsker oss selv lykke til med
året som kommer – og håper værgudene står oss bi også denne vinteren og
sommeren

Hemsedal Golfklubb
Budsjett 2016
2016

2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemskontigent
Annen Driftsinntekt
Greenfee
Sponsorinntekt
Sum driftsinntekter

350 000
195 000
150 000
230 000
925 000

328 790
326 815
186 500
248 500
1 090 605

Driftskostader
Varekost
Lønnskostnad
Annen driftskostad
Sum driftskostnader

57 000
420 000
494 500
971 500

77 250
497 408
512 130
1 086 788

DRIFTSRESULTAT

-46 500

3 817

500
500

639
639

50
50

77
77

450

562

-46 050

4 379

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen Rentekostnad
Sum finanskostnader
Netto Finansposter

ÅRSRESULTAT

