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Velkommen til årsmøtet i Grønmo Golfklubb 2018 og generalforsamlingen i
kl. 18:00 på Quality Hotel Entry, Lienga 11, 1414
Grønmo Golfbane AS
Troll åsen.
-
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 201$
Til behandling forelå:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
Vedtak: Det et 70 stemmeberettigede til stede og årsmøtet er vedtaksført.

2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Innkallingen til møtet, samt sakslisten og forretningsorden for Årsmøte 2018 i
Grønmo Golfklubb ble enstemmig vedtatt.

3. Valg av dirigent, referent og to personer til å medundertegne protokollen samt oppnevne et
tellekorps på 3 personer.
Vedtak: Årsmøtet valgte Rune Hauger som dirigent, Marius Bjone som referent, Lise Kristiansen og
Sten Åge Olsen til å undertegne protokollen. Som tellekorps ble Allan Ferm, Bo Robert Nordberg og
Dave Cantor valgt.

4. Klubbens årsmelding og de ulike gruppeårsmeldingene;
Vedtak: Årsmøtet besluttet enstemmig å godkjenne Grønmo golfklubbs årsberetning 2012, og de
ulike gruppeårsmeldingene ble tatt til orientering.

5. Klubbens regnskap i revidert stand;
Vedtak: Årsmøtet godkjente Grønmo Golfklubbs årsregnskap 2018, herunder overføring av
underskuddet stort NOK425.382 til annen egenkapital.
6. Innkomne forslag og saker;

a. Aksje exit ordningen.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig det framlagte forslaget til ny aksje exit ordning.

b. Lovendringer i «Lov for Grønmos Golfklubb>.
Vedtak: Årsmøtet godkjente det framlagte forslaget til lovendringer i «Lov for GrØnmo
Golfklubb» med de tilleggene som ble fremvist under Årsmøtet og gjennomgått av dirigent.

Defremviste endringen var §12 og §21;
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§12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(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 idrettsiaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

§ 21

Regler for spill, ordensregler m.v.

(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 provespill
sammen med et medlem av klubben.
Følgende endrede paragrafer ble tatt opp muntlig av dirigent.

§ 15, pkt.

12 (3) setningen fjernes fra loven.

§

18, (2c) Legges til bameidrettsansvarlig.

§

19, (2) endres til;

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. 10.

§ 19, (3c, iv) jf. § 15 pkt. 7 endres til jf. § 15 pkt. 8

c. Forslag om redusert pris for leie av golfbil for seniorgruppen på seniordagen (mandager
per 2018).
Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget om redusert pris for leie av golfbilfor seniorgruppen
på seniordagen (mandager per 2018).

d. Forslag om låneopptak.

Vedtak: Årsmøtet godkjente det fremlagte forslaget.

e. Forslag om «Endring av varamedlem til styremedlem samt tilhørende lovendring i § 15
under pkt. 12b».
-

Vedtak: Årsmøtet godkjente det fremlagte forslag om å endre varamedlemmer til
styremedlemmer, samt tilhørende lovendring i § 15 under pkt. 12b.

GQ

Årsmøtet i GrØnmo Golfklubb 2018
1995

7. Fastsettelse av medlemskontingent og avgifter.
Vedtak: Årsmøtet vedtok det fremlagte forslaget til medlemskontingent for 2019.

8. Styrets godtgjørelse og klubbens budsjett for 2018;
a. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer;
Vedtak: Årsmøtet vedtok at styrets medlemmer skalfritas for betaling av kontingent som
godtgjørelse for 2018.

b. Klubbens budsjett for 2018
Forslag fra Tore Smordalen:
Forslag til årsmøtet 20/3-2018
Det foreslåes at “Fond for trivsel” strykes i styrets framlagte budsjett for 2019.

117 sign. Tore Smordalen
Vedtak: Årsmøtet vedtok det fremla gte budsjettet for 2018.
Detfremlagteforslagfra Tore Smordalen som ble lagt fram under møtet ble enstemmig
vedtatt.

9. Styreinstruks og klubbens organisasjonsplan;
a. Styreinstruks

Vedtak: Styreinstruksen tatt til orientering.
b. Organisasjonsplan
Vedtak: Organisasjonspianen godkjent.

10. Valg av revisor
Vedtak: Revisjonsselskapet Jøntvedt AS enstemmig valgt som revisor.

11. Valg av:
a. Styrets nestleder;
Vedtak: Valgkomitèens forslag på Thomas Gunnarsson enstemmig vedtatt.

b. 4 styremedlemmer;
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Vedtak: Innstillingen fra valgkomitèen på Betty Thorvaldsen, Synnøve Johannessen, Karoline Hagen
og AlfJacobsen enstemmig vedtatt. Ref vedtak i sak 6 E.

c. Valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan (jf. pkt. 9 b).
Vedtak: Organisasjonspianen enstemmig vedtatt.

d. Valg av kontrollkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Vedtak: Hanne Bjerk Larsen og Gisle Nygaard som ordinære medlemmer og John Armand Wøhni som
varamedlem enstemmig vedtatt.

e. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har
representasjonsrett.
Vedtak: Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f. Valg av valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Vedtak: Styrets innstilling på Ole Kruge (Leder
Tjernstad (gjenvalg) ble enstemmig vedtatt.

—

ny), medlem Vibeke Steinsvik (Ny) og medlem Robert

Årsmøteprotokollen 2018 for Grønmo Golfklubb er herved godkjent og
signert på vegne av valgte representanter under sakspunkt 3.

Lise Kristiansen

Sten Åge Olsen
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Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS
Saksliste
1.

Valg av dirigent, referent og to personer til å medundertegne protokollen samt
oppnevne et tellekorps på 3 personer.
Vedtak: Årsmøtet valgte Rune Hauger som dirigent, Marius Bjone som referent, Lise
Kristiansen og Sten Åge Olsen til å undertegne protokollen.

2.

Godkjennelse av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling samt saksilsten for årsmøte 2018 i Grønmo Golfbane AS enstemmig
vedtatt.

3.

Banens regnskap.
Vedtak: Grønmo Golfbane AS sitt årsregnskap 2018 godkjent.

4.

Styrets godtgjørelse.
Vedtak: Styrets medlemmer fritas for betaling av kontingent som godtgjørelse for 2018.

5.

Valgavstyre.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtatt.

6.

Valg av revisor.
Vedtak: Revisjonsselskapet Jøntvedt AS valgt som revisor.

7.

Utnevnelse av daglig leder
Vedtak: Frode Scheie utnevnt som daglig leder av Grønmo Golfbane AS

Årsmøteprotokollen 2018 i Grønmo Golfbane AS er herved godkjent og
signert på vegne av valgte representanter under sakspunkti.
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Lise Kristiansen

Sten Åge Olsen
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