
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2020
 
Sted:  Ogna Forsamlingshus  

Tid:  Onsdag 12.02.2020  

Tilstede:  25 medlemmer, inkludert 9 fra styret

 

1. Konstituering av årsmøte  – OK

2. Valg av møteleder   – Asle Torland

3. Valg av referent   – Reidun Lerbrekk

4. Godkjenning av innkalling  – OK

5. Godkjenning av saksliste  – OK, med kommentar om en feil ifht
forslag om øking av kontingenten

6. Valg av 2 til å skrive under protokollen – Astrid Obrestad og Thore Trøite

 
 

7. Årsmeldinger  

 
STYRETS ÅRSBERETNING
BANEKOMITEENS ÅRSBERETNING –
AKTIVITETSKOMITEENS ÅRSBERETNING –
ONSDAGSGOLFENS ÅRSBERETNING –
DAMEGOLFENS ÅRSBERETNING -
GOLF GRØNN GLEDES ÅRSBERETNING -
HCP ÅRSBERETNING -
PROSHOPENS ÅRSBERETNING –
REISEKOMMITEEN

 
Alle årsberetningene ble tatt opp samla og ble godkjent ved akklamasjon

 
 

8. Kontingent 2020 –
Styret foreslår at kontingenten økes med 100 kr
Det har blitt sjekket hva klubbene rundt oss har som kontingent, vi ligger noe under dem.
Det ble stilt spørsmål om hvorfor vi trenger å øke, når vi har god økonomi og styrer med overskudd.
I tillegg ble det stilt spørsmål om lovligheten av å komme med et stilt forslag på årsmøtet, da det ved
en feil ikke var tatt med i de utsendte sakspapirene  
Kasserer gjennomgikk regnskapet på bakgrunn av spørsmålet, der han viser til aktiviteten i klubben,
bygging av nytt klubbhus, og påfølgende oppgradering/utvidelse av banen mm.
Det ble så satt fram forslag om å ikke øke kontingenten.
Ved stemmeavgivning, fikk styrets forslag 14 stemmer, benkeforslaget fikk 9 stemmer
Dermed er kontingenten for 2020 øket med kr 100

 
 

9. Regnskap 2019
Kasserer gikk gjennom regnskapet.  
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer

 
10. Budsjett 2020



Kasserer gjennomgikk budsjettet for 2020. Budsjettet er basert på årets regnskap, og neste års
aktivitet
Lønnsutgifter er noe redusert, da vi for neste sesong skal ha greenkeeper i et halvt år, med noe ekstra
innleie ved behov, i 2019 var dette en heltidsstilling
Utgifter og inntekter til Proshop utgår pga avtalen med Gunnar Husvegg, som skal drive denne fra

01.04.1020 
Budsjettet var lagt fram uten at evt kontingentøking var tatt med.  Det ble igjen en diskusjon rundt
lovligheten av dette.  
Medlem ba styret avklare ifht regelverk, evt avklare med Idrettsforbundet hvorvidt dette er en lovlig
framgangsmåte

 
Budsjettet ble godkjent med følgende note framsatt av medlemmene
1. Dersom kontingentendringen er framsatt lovlig, så revideres budsjettet og er godkjent

2. Derom kontingentendringen ikke er framsatt lovlig, så forblir kontingenten uendret, og
budsjettforslaget som er utarbeidet er godkjent

 
11. Innkomne saker

 
Ingen

12. Valg

Leder   Synnøve Garborg  1 år 
Styremedlem  Harald Ueland   2 år gjenvalg

Styremedlem  Ivar Heskestad  2 år gjenvalg

Styremedlem  Anne Lind   2 år gjenvalg

Styremedlem  Reidun Lerbrekk  2 år gjenvalg 
Varamedlem  Glenn Undheim  1 år gjenvalg

Varamedlem  Ingvar Sør-Reime  1 år

Sittende fra årets styre:

Styremedlem  Roy Inge Haugstad  1 år 
Styremedlem  Hans Egil Fuglstad  1 år 
 
Valgkomiteen - Øystein Stornes, Bjørg Ueland - gjenvalg

  Rune Simonsen – ny

 
Alle valg ble gjort ved akklamasjon

 
13. Bragder

Leder tok ordet for å dele ut påskjønnelser til disse:

Alf Magne Haver ble tildelt blomster.  Alf Magne betyr mye for klubben. Den frivilligheten og gløden
han viser, gjør ham til en stor inspirator for oss andre.  I høst/vinter har det vist ekstra godt med all
innsatsen han har nedlagt i forbindelse med nytt klubbhus, mulig han er mer på byggeplassen enn
på arbeid. Tusen takk for alt det gode du står for

(Alf Magne var dessverre forhindret fra å vøre på møtet, men blomstene ble levert)

 




