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SAK 1 GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøtet må man være fylt 15 år i løpet 
av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha gjort opp 
sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt (§17 i loven). 

 

Vedtak: 

Det er 14 stemmeberettigede til stede, og årsmøtet er vedtaksført. 

 

 

SAK 2 VELGE DIRIGENT, SEKRETÆRER SAMT 2 MEDLEMMER TIL Å 
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent.  Dirigenten behøver ikke være medlem 
av golfklubben. 

Avhengig av antall frammøtte kan det også være praktisk å velge et 
tellekorps. 

Vedtak: 

Dirigent: Arnstein Vik 

Sekretærer: Arne Johan Thorsen 

Underskrive protokoll: Arnstein Vagle og Einar Røinås 

Tellekorps: Berit Sjo Jørgensen  

 
SAK 3 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet og ble sendt ut 20. 
april 2021. Saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før 
årsmøtet og var tilgjengelige på klubbens webside fra 13. mai 2021. 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser 
som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. 
Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede 
vedtar det, ved godkjenning av sakslisten. 

 

Forslag til forretningsorden: 

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 
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2. Protokollen føres av de valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg 
imellom. 
 

3. Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. 
Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 
 3 minutter andre gang 
 2 minutter tredje gang 
Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er 
det adgang til å foreslå strek. 
 

4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde 
forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er 
satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller 
etter at saken er tatt opp til votering. 

6. Gyldig vedtak er truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 

7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall 
stemmer for og imot, samt hvem som har hatt ordet i den enkelte sak. 

 
Vedtak: 
Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2021 i 
Randaberg Golfklubb godkjennes. 

 
SAK 4 BEHANDLE ÅRSBERETNING FRA STYRE OG KOMITEER 

STYRETS ÅRSBERETNING 

 

Styrets sammensetning i 2020 

Leder: Oddveig Margrete Ytreland 
Nestleder: Espen Finnested 
Styremedlem: Sveinung Lein 
Styremedlem: Monica Vagle 
Styremedlem: Bente Rinaldo 
Varamedlem: Berit Sjo Jørgensen 
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Kontrollutvalg (tidl. revisorer) 

Torbjørg Eik 
Anne Kristin Leikvoll 

Valgkomite 

Leder: Anstein Vik 
Medlem: Per Helge Pollestad 
Medlem: Rolf Eik 
Varamedlem Ørn Gudsteinsson 

 

Møtevirksomhet 

Det er avholdt 7 styremøter i perioden.  Styrets leder har vært indisponert i 
mesteparten av perioden, hvor nestleder har ivaretatt lederfunksjonen. 

Styret har i 2020 fokusert på å forbedre økonomien gjennom 
medlemsrekruttering, sponsorsalg, aktivitet i komiteene og sosialt fellesskap 
med forbedring av tilbudet til medlemmene. 

 

Medlemsutvikling 

Per 31.desember 2019 hadde klubben 215 medlemmer.  
Per 31.desember 2020 hadde klubben 224 medlemmer som gir en økning på 
9 eller 4%.  

Fordeling medlemsgrupper med endring fra 2019 oppgitt i parentes:  

• Hovedmedlem: 133 (6) 
• Ektefelle: 33 (0) 
• Uten spillerett: 8 (-1) 
• Student/vernepl.: 4 (-3) 
• Junior 13-19 år: 26 (5) 
• Knøtt 6-12 år: 7 (4) 

 

I oversikten er det tatt med: 

• Sponsormedlemmer: 4 (0) 
• Grunneier/spesialavtaler: 9 (-2) 
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Medlemmer fordelt på alder og kjønn: 

 Kvinner 

2019 

Kvinner 

2020 

Menn 

2019 

Menn 

2020 

I alt 

2019 

I alt 

2020 

26 -  53 56 133 126 186 182 

20 - 25 1 0 4 9 5 9 

13 - 19 1 2 18 23 19 25 

6 - 12 4 5 0 3 4 8 

0 – 5 år 0 0 0 0 0 0 

TOTALT 59 63 156 161 215 224 

 

I 2020 ble medlemsregisteret justert med (2019 tall i parentes): 

• 59 (27) innmeldinger 
• 50 (35) utmeldinger/strøket 

Innmeldingene er for det meste nye medlemmer. 

Mange av de nye medlemmene er tidligere medlemmer som er kommet 
tilbake til klubben etter utbruddet av Covid-19 pandemien.  Kurset Veien til 
Golf og aktiv rekruttering spesielt mot junior-klassen har i stor grad bidratt til 
rekrutteringen. Kursene hadde forholdsvis god oppslutning med positive 
tilbakemeldinger og påfølgende innmeldinger.  Antallet nye medlemmer har 
vært godt i 2020.  Frafallet er også stort.  Klubben har forholdsvis mange 
eldre medlemmer. 

Styret anbefaler samme hovedstrategi for verving i 2021, med fortsatt fokus 
på tilrettelegging for og verving av juniorer. 

 

Idrettslig aktivitet 

Pandemien medførte redusert turneringsaktivitet i 2020 med totalt 71 
gjennomførte turneringer inklusiv komiteturneringene, hvor 20 var dame-, 25 
herre- og 17 seniorturneringer.  Totalt 1475 spillere var påmeldt turneringer, 
som er en oppgang i forhold til 2019 (1229). Det vises til turnerings-, dame-, 
herre- og senior-komitéenes årsrapporter for mer informasjon. 

Det ble også i 2020 arrangert VTG-kurs i regi av rekrutterings- og 
juniorkomitéen, bestående av Berit Sjo Jørgensen, Thore Dypvik, Espen 
Finnested og Bente Rinaldo.  Komitéen har også gjennomført ukentlige 
treninger for medlemmene.  Det er med glede å konstatere at arbeidet inn 
mot juniorene har vært godt også dette året. 

Styret vil gi en spesiell takk til de som avviklet kursene. 
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I 2020 var klubben arrangør av store regionturneringer som Rogaland Dame 
Tour, 50+ og Narvesen Tour (juniorer). Regionturneringer er viktige for 
klubben både for våre medlemmer og profilering av klubben.  Komitéene med 
turneringskomitéen i spissen skal ha stor takk for godt arrangerte turneringer. 

 

Drift 

Klubben har ikke hatt egen administrasjonsleder.  Funksjonen har derfor vært 
ivaretatt av styret og med assistanse fra medlemmer. 

Komitéene med sine spesialområder har viktige støttefunksjoner for driften 
av klubben.  Styret gjentar henstillingen til medlemmene om å ta ansvar ved 
og stille opp gjennomkomitédeltakelse.  

RBGK er i det vesentlige drevet på dugnad.  Det er likevel noen som 
standhaftig år etter år legger ned en uvurderlig innsats for klubben. Styret vil i 
år som i fjor trekke frem Berit Sjo Jørgensen for sin innsats i VTG-
opplæringen og damegolfen, Thore Dypvik for VTG-opplæringen og 
rekruttering av yngre medlemmer, Ivar Lye for sin store innsats og bidrag til 
bane- og utstyrsvedlikehold.  Palle Birk Pedersen og Kurt Inge Håland for sin 
innsats for vedlikehold av bygninger, uteområder og installasjoner. Roy 
Tunge for sin innsats med å stell av par 3 hulls banen og driving rangen.  
Klubben ved styret er meget takknemlig for denne dugnadsånden som 
utvises. 

 

Banen 

Bane og greener har også 2020 holdt god standard gjennom godt stell av 
dyktig banemannskap. Greenkeeper med frivillig og uvurderlig assistanse fra 
Ivar Lye og Roy Tunge har gjort dette mulig.  En stor takk til disse. 

Banen trenger en oppgradering av vanningssystemet for greenene da 
styringssentralen, installert ved banens etablering i 2001, er utgått på levetid 
og kan ikke lenger repareres. 

Banens drenering har fungert fint siden oppgraderingen i 2018. Likevel 
trengs det nå en innsats for å opprettholde dreneringen gjennom rensing og 
spyling av grøfter og linjer, samt vedlikehold av drenskummer. 

Klubbens maskinpark har fungert godt og gir gjennom sin effektivitet og 
kyndige bruk gode og fine baneforhold.  Styret mener at en vurdering av 
fornyelse og eventuell supplering må igangsettes med det første. 
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Ytre miljø 

Det er ikke registrert skader på personer eller utstyr i 2020.  Klubbens 
aktivitet påvirker i beskjeden grad det ytre miljøet.  Det legges vekt på å 
benytte miljøvennlige innsatsfaktorer. 

Klubben er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. 

 

Ansatte og arbeidsmiljø 

Styret prioriterer arbeidsmiljø og sikkerhet ved utøvelsen av klubbens 
aktiviteter.  Banevedlikeholdet er intenst i spillesesongen, som fordrer 
ordnede arbeidstidsforhold, ergonomiske og sikre arbeidsprosesser.  Styret 
mener at dette er ivaretatt gjennom avtaler, anskaffelse og vedlikehold av 
moderne arbeidsmaskiner. 

 

Økonomi 

2020 har vært et økonomisk bedre år for klubben enn på mange år.  Det er 
gledelig å se økende golf-interesse med mange gjestespillere, nye og gamle 
medlemmer.  Ikke minst at flere unge viser interesse for golfsporten med nye 
juniormedlemmer som resultat.  Styret ser behovet for høyt fokus på å 
bevare og videreutvikle den lokale golfinteressen gjennom driften av klubben, 
men innser at dette kan bli krevende uten tilsatt daglig leder. 

Klubben har ikke hatt Pro i 2020. 

Driften av golf-shopen ble i 2020 bortsatt gjennom avtale med Thore Dypvik.  
Shopen selger kun golf-utstyr og klær, samt gir råd til medlemmer og andre 
kunder.  Andre kioskvarer selges av klubben gjennom selvbetjent 
betalingssystem.  Golf-shopen gir et verdifullt bidrag til klubben gjennom sin 
markedsføring og tiltrekking av kunder utenfor det lokale miljøet. Styret 
takker Thore for dette flotte bidraget.  

Klubben har p.t. ingen lån, men to leasingavtaler på maskiner med utløp i 
hhv. 2022 og 2024. 

I 2019 nedbetalte klubben siste rest av sitt banklån. 

Det er positivt å konstatere at inntektene 2020 ble høyere enn budsjettert.  
Den frivillige innsatsen fra medlemmene har bidratt til å holde utgiftene nede.  
En stor takk til dem for det. 

Årsregnskapet for 2020 gjøres opp med et resultat på kr 464 379 mot 
budsjettert kr 49 601. 

Styret mener at klubbens økonomi er i bedring.  Tett kostnadsoppfølging og å 
øke klubbens anseelse og inntekter, vil være avgjørende for en positiv drift 
og styrking av klubbens egenkapital. 
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Styret anbefaler at årets overskudd overføres til klubbens egenkapital. 

Styret takker utvalg, enkeltmedlemmer, ansatt og sponsorer for innsatsen og 
godt samarbeid i 2020. 

 
 

 

   
 Oddveig Margrete Ytreland Espen Finnested Monica Vagle 
 Styreleder Nestleder Medlem 
 
 

  
 Sveinung Lein Bente Rinaldo 
 Medlem Medlem 
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UTVALG OG KOMITÉENES ÅRSBERETNING 

 

Turneringskomitéen (TK) 

Har bestått av: 

Arne Johan Thorsen: leder 
Svein Olav Hetlesæther komitémedlem 
Palle Birk Pedersen komitémedlem 
Sveinung Lein komitémedlem 
Bente Rinaldo komitémedlem 
Atle Strandmyr komitémedlem 
 

TK har hatt 4 møter i løpet av sesongen 

Korona-pandemien har gjort dette til en uvanlig sesong. Det ble ingen 
aktivitet på våren.  Turneringssesongen kom i gang i mai, da det ble tillatt 
med turneringer igjen. Tross alle begrensingene har vi klart å arrangere 11 
turneringer i, inkludert klubbmesterskapene.  To turneringer ble avlyst, en på 
grunn av liten påmelding og en annen på grunn av Mey nedbør.  I tillegg var 
TK arrangør av Narvesen Tour Randaberg, 50+ turneringen og Randaberg 
Open.  Turneringene hadde et gjennomsnitt på 32 deltakere. I 
klubbmesterskapet, slagspill, deltok 30 av klubbens medlemmer og match-
spillet deltok 27 medlemmer. Det var 41 deltakere på Narvesen junior Tour. 

Årets siste turnering, nattgolfen, skulle etter planen utsettes til vi fikk bedre 
vær. Det var opprinnelig 42 påmeldte. Men så kom korona-pandemien og tok 
oss nok en gang.  I november kom NGF med anbefaling om å ikke arrangere 
turneringer.  Derfor ble det en like rar slutt på sesongen som det var start på 
sesongen. 

 

Klubbmesterskapene 
Klubbmesterskapet, slagspill, ble arrangert 22. og 23. august med 30 
deltagere. Klubbmesterskap og klubbmesterskap senior gikk samtidig. 
Klubbmesterskap, match, startet 18. mai og hadde 27 deltagere. 

Klubbmestere ble: 

• damer: Bente Rinaldo 
• herrer: Atle Strandmyr 
• damer senior 50: Gro Bergfjord 
• herrer senior 50: Sveinung Lein 
• damer senior 66: Turid Tunge 
• herrer senior 66: Svein Olav Hetlesæther 
• match: Kurt Inge Håland 
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Vi gratulerer. 

TK takker alle deltagerne for god innsats i 2020. 

 

Damekomitéen 

Har bestått av: 

Torbjørg Eik komitémedlem 
Sissel Eltervåg komitémedlem 
Kari Pettersen Goa komitémedlem 
Berit Sjo Jørgensen komitémedlem 
 
Det er avholdt 3 komitémøter og flere telefon/mail møter pga. 
koronasituasjonen. Komitéen har utarbeidet handlingsplan for 2020/21. 
 
Korona nedstenging 12.03.2020 hadde også konsekvenser for turneringer 
denne sesongen. 
 
Planlagt oppstart med nybegynner dame, 25.03, måtte avlyses. 
Vanlige turneringer 1., 8. og 15. april ble avlyst. 
 
Første turnering, slagkonkurranse 22.04. 
Rogaland Dame Tour avholdt som sesongens første, 7.06, med 47 deltakere, 
- 42 fra andre klubber. RDT hadde 20 års jubileum og Randaberg damene 
har i alle år, vært representert med resultater på enkeltturneringer og 
sammenlagt, høyt oppe resultatmessig. 
 
Dameturneringene har vært en blanding av ulike turneringsformer som, 
tidligere år, for å kunne møte ulike behov. Slagspill, Stableford, Scramble og 
flaggturnering. 
 
Siste turnering for Randaberg damene 30.09.20. 
Totalt 173 deltakere på 20 turneringer, snitt ca. 9 pr gang, tilsvarende 2019 
sesongen. Med nevnte avlyste turneringer og koronasituasjonen er vi godt 
fornøyde med oppslutningen. 
 
En gruppe av damene hadde tur til Bryne Kro og en runde på korthullsbanen 
etterfulgt av lunsj. 
 
OOM resultater for sesongen: 
1. premie. Berit Sjo Jørgensen 
2. premie. Torbjørg Eik 
3. premie. Sissel Eltervåg 
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Handlingsplan for Randaberg Damegolf 2020-2021 
 

MÅL	
TILTAK 

Alle	spillere	skal	oppleve	
et	åpent	og	inkluderende	
miljø.	

Nye og etablerte spillere skal møtes positivt. 
Inviteres til selskapsrunder og turneringer. 
Få invitasjon til felles sosiale aktiviteter 

Nye	spillere	i	klubben	skal		

Informeres	om	
Damegolfens	aktiviteter.	

Aktuelle:  
Fast turnering onsdag ettermiddag. 
Turnering med sosial samling og mat. 
Oppstart og avslutning av sesongen. 
Felles turer for spill på andre baner 
Rogaland Dame Tour  
Randaberg Golfklubbs hjemmeside. 

Alle	skal	få	muligheter	til	
forbedring	og	
videreutvikling	ut	fra	eget	
ståsted	

Golfkurs. 
Medlemstrening. 
Veiledning om regler/etikette ved spill med etablerte.  
Felles gjennomgang av aktuelle regler ved oppstart av 
sesongen. 
 

Alle	spillere	skal	få	
utfordringer	ved	
turneringer.	

Ulike turneringsformer som 
slagspill/Stableford/scramble. 
Flightene settes sammen med variasjon av hcp og 
spillere. 
 

Vi	samarbeider	med	andre	
damegrupper	i	
nabokommunene.	

Rogaland Dame Tour, der Randaberg er en av 
arrangørene i vårt distrikt. 
 

Vi	skal	arbeide	for	å	få	en	
mer	damevennlig	og	
attraktiv	golfbane.	

Tilpasset Tee steder, klipping av rough. 
Benker, bosskasser, uteplasser, klubbhus. 

Damegolfen	skal	være	i	
økonomisk	balanse.	

Damegolfen skal ha eget budsjett. Turneringsinntekter 
(kr. 60) skal dekke aktuelle utgifter. 

 
 
For Damekomitéen 
Berit Sjo Jørgensen. 
Leder 
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Seniorkomitéen 

Har bestått av: 

Olav Hamre komitémedlem 
Gerd Harmre komitémedlem 
Sissel Eltervåg komitémedlem 
Anne Kristin Leikvoll komitémedlem 
Svein Olav Hetlesæther komitémedlem 

 
Seniorkomiteen ble etablert i April etter at Valgkomiteen til klubbens årsmøte 
i februar, ikke hadde fremmet forslag til komitedeltakelse. 
 
TURNERINGER: 
Det er arrangert 17 turneringer i perioden april – oktober 2020. 3 turneringer 
ble avlyst p gr a været. 
 

Gjennomførte turneringer hadde totalt 376 deltakere. 
Antall herrer……. 227 
Antall damer…….149 
Dette gir et snitt på 22,1 deltaker per turnering.  

Deltakerantallet er etter komiteens mening for lavt, men kan sees i lys av 
covid19 situasjonen i regionen. Det bør være min. 25 – 30 deltakere til disse 
turneringer.  Hva kan/bør gjøres for å få en bedre deltakelse??? 
 
SPONSORER: 
Seniorkomiteen har etablert god kontakt med flere lokale sponsorer. De har 
deltatt med flotte premierings gaver. I tillegg har vi mottatt kjempeflotte kaker 
som har vært servert sammen med kaffe. Kaffe har ofte vært sponset av 
seniorkomiteens medlemmer Gerd, Anne Kristin og Sissel. 
Følgende har vært sponsorer for Seniorkomiteen i 2020: 
 Coop Mega   Thores Golfshop 

Coop Byggmix Sport 1 
Bunnpris  Sør Dameklær 

 Jærbakeren  Sande Herreklær   
 Små Øyeblikk Elvis Frisør 
 
Vi takker sponsorene for all positiv støtte i 2020.   
 
REGNSKAP: 
Turneringsrapporter ble fortløpende oversendt fungerende styreleder. 
Seniorkomiteen etablerte egen konto i SR bank1, dette for å få en bedre 
oversikt, samt lettere administrering av komiteens inntekt og løpende utgifter. 
 
PERIODE   INNTEKTER    UTGIFTER 
MAI    KR.   5.147,00   KR.     000,00 
JUNI    KR.   4.425,00   KR.     217,40 
JULI    KR.   4.225,00   KR.     428,70 
AUGUST   KR.   3.765,00   KR.     600,00 
SEPTEMBER  KR.   1.400,00   KR.  1.384,50 
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OKTOBER   KR.   2.550,00   KR.  1.989,60 
TOTALT   KR. 21.512,00    KR.  4.620,20 
 
Inneværende saldo på seniorkomiteens konto i SR Bank1 kr. 16.891,80 
ble overført klubbens driftskonto den 13.11.2020. 
 

 

Rekrutterings- og Juniorkomitéen 

Har bestått av: 

Berit Sjo Jørgensen leder 
Thore Dypvik medlem 
Espen Finnested medlem 
 
Treningsgruppe for juniorer: Espen Finnested, Einar Røinås og Øystein 
Gundersen. 
 
Komiteen har hatt 2 møter, kontakt ellers via mail og telefon, delvis pga. 
koronasituasjonen.  Koronasituasjonen var sannsynligvis også medvirkende 
til stor pågang for VTG-kurs. 
 
Gjennom prosjektpenger Amedia/Bygdebladet fikk klubben penger til støtte 
for Barn/unge på kr 20000,-. Pengene ble brukt til 12 golfsett, 
puttematte/putteutstyr og annet treningsutstyr. 
 
Treningsgruppen for juniorer startet 13. mai og har bestått av 5-15 barn (per 
kurs), med barn i alderen 6-14 år. 
 
Det har vært trening 1/uke. Noen av juniorene deltok på Narvesen 
turneringen som ble avholdt på Tungenes golfbane. 
 
Espen Finnested og Berit Sjo Jørgensen deltok på Randaberg kommune sitt 
sommertilbud for elever, «golfskole» etter forespørsel fra Ingunn Moa.  Bente 
Rinaldo og Berit Sjo Jørgensen hadde golfintroduksjon for en gruppe på 17 
ungdomsskoleelever fra Grødem skole. 
 
Veien til Golf kursene startet 14/4-20 og ble holdt fortløpende gjennom 
sesongen til oktober. Kursene er basert på NGF sine krav om grunnleggende 
golfferdigheter og teori. Instruktører: Thore Dypvik og Berit Sjo Jørgensen. 
Det var til sammen 43 deltakere (hvorav 5 oppfriskning), mange i 
aldersgruppen 25 år.  De fleste meldte seg inn i Randaberg golfklubb. 
Kursavgiften har vært kr 700,- hvorav kr 500,- ble refundert ved innmelding i 
Randaberg golfklubb. 
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På vegne av Rekruttering/junior komitéen 
Berit Sjo Jørgensen 
Leder 
 

Bane- og dugnadskomitéen 

Har bestått av: 

Palle Birk Pedersen: leder 
Jack Vistnes: komitémedlem 
Ivar Lye: komitémedlem 
David Bjørnø: komitémedlem 
Reidar Vistnes: komitémedlem 
Kurt Inge Håland komitémedlem 
Thore Dypvik: faglig støttemedlem 
Kurt Kolnes: grunneier. Ikke medlem, men involvert ved behov 

 

Ingen rapport. 

 

Herrekomiteen 

Har bestått av: 

Arnstein Vik: leder 
Sveinung Lein: komitémedlem 
Arne Johan Thorsen: komitémedlem 
Thore Dypvik: komitémedlem 
 

I 2020 ble det satt opp 24 «Herrenes Aften» turneringer fra 28.4 til 13.10.20 
med 546 påmeldte deltakere. Dette gir et snitt på ca.23 deltakere per 
turnering, noe vi er stolte over. 

Interessen vært god hele sesongen med deltakelse også av spillere fra andre 
klubber. Turneringene har tatt inn kr 27.300 i turneringsavgift hvor kr 3.600 er 
utbetalt i premier.  Både inntekter og utgifter er medtatt i klubbens 
årsregnskap. 

Spillformatet er slagspillturnering med hcp.  Dette formatet er inkluderende 
for alle aldersgrupper. 

«Herrenes Aften»-turneringene er en populær aktivitet med høy 
miljøskapende faktor.  

 

Resultat OOM 2020: 

1. Kurt Inge Håland 
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2. Ingvard Klausen 
3. Morten Simonsen 

HK gratulerer 

 

Kommentarer: 

Olav Hamre: Etterlyste en mer detaljert styrets årsberetning med ytterligere 
beskrivelse av de inntektsbaserte aktivitetene og planer for den videre 
utviklingen av klubben. Også at styrets beretnig vedtas separat fra de andre 
utvalg og komitéer. 

Arnstein Vik repliserte. Årsmøtedokumentets oppsett er den samme som 
brukt de siste årene. (Basert på NGF sin anbefalte mal.) 

 

Vedtak: 
De fremlagte beretninger godkjennes. 
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SAK 5 BEHANDLE KLUBBENS REGNSKAP I REVIDERT STAND 

 

Se vedlegg: 

- Årsregnskap for 2020 
- Revisjonsberetning 2020 

 

Kommentarer: 

Olav Hamre: Med henvisning til tidligere vedtak etterlyses regnskapets 
resultatspesifikasjon og et detaljert budsjett fremlagt for årsmøtet. 

Arnstein Vik replisterte: Årsmøtet i 2019 vedtok at budsjettet skulle gjøres 
tilgjengelig for medlemmene. Med det forstått på forespørsel til styret. 
Regnskap og budsjett er presentert i henhold til klubbloven. 

Arne Johan Thorsen: Presentasjon av regnskapet med hovedposter er helt 
greit. 

 

Vedtak: 

Det fremlagte regnskap for Randaberg Golfklubb for regnskapsperioden  
01.01. – 31.12.2020 med tilhørende beretning fra kontrollutvalg godkjennes. 
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SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

6.1 Endring av lov for Randaberg Golfklubb, §3 Medlemmer, (5) 
Utmelding. 
 
Forslagstiller: Arnstein Vik, medlem nr. 1608. 
 
Klubben har nå en betingelse i innmeldingsavtalen som sier at utmelding av 
klubben må skje innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd 
for påfølgende år. Denne regel er ikke lovfestet. 
 
Forslag endring av §3 Medlemmer, ledd (5) til: 
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller 
melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i 
samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. Aldersbestemte grupper 
vil flyttes til neste gruppe i fase med medlemmets alder. 
 
Vedtak: 

Forslaget vedtatt med 14 stemmer for og 0 mot. 
 

 

6.2 Endring medlemskontingenter fra og med 2022. 
 
Forslagstiller: Arnstein Vik, medlem nr. 1608. 
 
Dagens medlemskontingenter for årsbestemte grupper er det klubbens 
forståelse at de gjelder fra og til året du fyller. Det er opplagt at det må være slik 
for administrasjon og fakturering, men at dette tydeliggjøres i protokollen for 
årsmøtet. Gruppen student/vernepliktig er også utfordrende i og med 
dokumentasjon spesielt for studerende. Skal f.eks. deltidsetterutdanning 
kvalifisere til denne satsen ved fremleggelse av studiebevis? Alternativet kan 
være å dele opp i flere aldergrupper og ta bort gruppen student/vernepliktig. 
 
6.2.1 Forslag om endring av Knøtter til: 
Yngre junior – Året du fyller 6-12. Årsavgift kr 150,- 
 
Vedtak: 

Forslaget vedtatt med 14 stemmer for og 0 mot. 
 
 

  



Protokoll årsmøte Randaberg Golfklubb 20. mai 2021.docx 
 

19 

6.2.2 Forslag om endring av Junior til: 
Junior – Året du fyller 13-19. Årsavgift kr 600,- 
 
Vedtak: 

Forslaget vedtatt med 14 stemmer for og 0 mot. 
 
 
6.2.3 Forslag til ny gruppe: 
Eldre junior – Året du fyller 20-24. Årsavgift kr 1500,- 
 
Vedtak: 

Forslaget vedtatt med 14 stemmer for og 0 mot. 
 
 
6.2.4 Forslag til ny gruppe: 
Unge Voksne – Året du fyller 25-30. Årsavgift kr 3000,- 
 
Vedtak: 

Forslaget vedtatt med 14 stemmer for og 0 mot. 
 
 
6.2.5 Forslag om at gruppen Student/Vernepliktig strykes. 
 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt med 14 stemmer for og 0 mot. 
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SAK 7 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENTER FOR 2022 

Ifølge revidert lov norm § 16, punkt 11, skal årsmøtet fastsette 
medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgift. 

Kommentar: 

Vedtattette kontingenter og endringer vedtatt i sak 6. medtatt i vedtak. 

Vedtak: 
 

Årskontingenter for 2022 settes til: 
 
Hovedmedlem: kr. 5 500,- 
Ektefellemedlem/Partner: kr. 3 500,- 
Medlemskap uten spillerett: kr. 2 200,- 
Unge Voksne – Året du fyller 25-30 kr  3 000,- 
Eldre junior – Året du fyller 20-24 kr  1 500,- 
Junior – Året du fyller 13-19 kr  600,- 
Yngre junior – Året du fyller 6-12 kr 150,- 
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SAK 8 VEDTA KLUBBENS BUDSJETT 

 

 
 

 

 

Kommentarer: 

Olav Hamre: Savner budsjettspesifikajon og observerer at lønnskostnad øker med kr 
250 000.  Dette bør komme med i årsberetningen. 

Espen Finnested repliserte: Arbeidsmengden for styret er såpass stor at det er behov 
for ansettelse av daglig leder.  Detaljgraden i budsjettet er gjort etter vurdering og 
ikke for å holde noe skjult.  Detaljert budsjett fås ved henvendelse til styret. 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Resultat
2020

Budsjett
2021

Salgsinntekt 383 299 465 800
Annen driftsinntekt 1 853 406 2 043 150
Sum driftsinntekter 2 236 705 2 508 950

Varekostnad 46 239 65 000
Lønnskostnad 498 417 748 753
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 10 825 10 825
Annen driftskostnad 1 215 342 1 457 585
Sum driftskostnader 1 770 823 2 282 163

Driftsresultat 465 882 226 787

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 66 100
Annen finansinntekt 0 0
Annen rentekostnad 1 569 2 000
Resultat finansposter -1 503 -1 900

Ordinært resultat før skattekostnad 464 379 224 887
Ordinært resultat 464 379 224 887

Årsresultat 464 379 224 887

OVERFØRINGER
Avsetning til egenkapital 464 379 224 887
Sum overføringer 464 379 224 887
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Detaljert budsjett ble fremvist på møtet med en gjennomgang av enkelte poster. 

 

Vedtak: 

Det fremlagte budsjett for 2021 godkjennes. 
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SAK 9 VALG 

 

Valgkomitéen startet sitt arbeid tilbake august 2020. Vi har gjennomført tre 
møter og flere intervju med sittende styre og medlemmer, som komitéen har 
vurdert som potensielle kandidater til valg til styre i RBGK 2021.  Invitasjon til 
forslag kandidater ble lagt ut på klubbens hjemmeside den 1.12.2020.  
Komitéen har ikke mottatt forslag til kandidater. 
 
Komitéen har erfart at forespurte vegrer seg for å ta styreverv da de frykter at 
vervet vil kreve for mye av dem for den daglige driften av klubben.  Denne 
vegringen har komitémedlemmene også erfart gjennom kjennskap til de 
utfordringene klubben har hatt de siste årene. 
 
Komitéen takker kandidatene som har stilt seg til rådighet. 
 
Valgkomitéens forslag: 
 
Styret 

Espen Finnested Leder 1 år  
Monica Vagle Nestleder 1 år 
Bente Rinaldo Medlem Ikke på valg 
Einar Røinås Medlem 2 år 
Anders Myhra Nordin Medlem 2 år 
Berit Sjo Jørgensen Varamedlem Ikke på valg 

 
Leder og nestleder velges for 1 år. 
 
Kontrollutvalg (før kalt revisorer) 

Torbjørg Eik Medlem 1 år 
Anne Kristin Leikvoll Medlem 1 år 
Per Blikra Varamedlem 1 år 

 
Styrets forslag til: 
Valgkomite 

 Leder 1 år 
 Medlem 1 år 
 Medlem 1 år 
 Varamedlem 1 år 

 
Komiteer og utvalg utnevnes av styret.  Det henstilles til årsmøtets deltakere å 
stille seg til disposisjon.  Status komiteer: 
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Seniorkomité 
Olav Hamre Leder 1 år  
Svein Olav Hetlesæther Medlem 1 år 
Gerd Hamre Medlem 1 år 
Bjørg Sissel Eltervåg Medlem 1 år 
Anne Kristin Leikvoll Medlem 1 år 

 

 

Damekomité 
Torbjørg Eik Medlem 1 år  
Bjørg Sissel Eltervåg Medlem 1 år 
Berit Sjo Jørgensen Medlem 1 år 
Kari Pettersen Goa Medlem 1 år 

 
 
Turneringskomité 

Svein Olav Hetlesæther Medlem 1 år 
Bente Rinaldo Medlem 1 år 
Arne Johan Thorsen Støtte 1 år 

 
 
Bane-og dugnadskomité 

Arnstein Vik Leder 1 år 
Ivar Lye Medlem 1 år 
Kurt Inge Håland Medlem 1 år 
Palle Birk Pedersen Medlem  1 år 
Reidar Vistnes Medlem 1 år 
Jostein Nordin Medlem 1 år 
Sondre Tolo Medlem 1 år 

 
 
Rekrutterings- og Juniorkomité 

Berit Sjo Jørgensen Leder 1 år 
Espen Finnestad Medlem 1 år 
Bente Rinaldo Medlem  1 år 

 
  





Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noter 
Styrets årsberetning

Utarbeidet av: Rogaland Regnskap AS, Postboks 167, 4096 Randaberg

Årsregnskap for 2020

Randaberg Golfklubb
Tungenesveien 181, 4071 Randaberg

Org.nr. 984 545 029



Resultatregnskap
Randaberg Golfklubb

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 383 299 238 886
Annen driftsinntekt 1 853 406 1 474 033
Sum driftsinntekter 2 236 705 1 712 919

Varekostnad 46 239 0
Lønnskostnad 4, 5 498 417 499 650
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 10 825 82 438
Annen driftskostnad 6 1 215 342 1 246 607
Sum driftskostnader 1 770 823 1 828 695

Driftsresultat 465 882 -115 776

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 66 599
Annen finansinntekt 0 910
Annen rentekostnad 1 569 10 688
Resultat av finansposter -1 503 -9 179

Ordinært resultat før skattekostnad 464 379 -124 955
Ordinært resultat 464 379 -124 955

Årsresultat 464 379 -124 955

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 464 379 -124 955
Sum overføringer 464 379 -124 955

Randaberg Golfklubb Side 1



Balanse
Randaberg Golfklubb

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 5 412 16 237
Sum varige driftsmidler 5 412 16 237

Sum anleggsmidler 1 5 412 16 237

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 14 167 0
Andre kortsiktige fordringer 36 023 51 272
Sum fordringer 50 190 51 272
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 7 152 0
Sum investeringer 7 152 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 452 317 128 121

Sum omløpsmidler 509 659 179 393

Sum eiendeler 515 071 195 630

Randaberg Golfklubb Side 2



Balanse
Randaberg Golfklubb

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 392 275 -72 104
Sum opptjent egenkapital 392 275 -72 104

Sum egenkapital 7 392 275 -72 104

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 48 224 30 556
Skyldig offentlige avgifter 34 437 29 852
Annen kortsiktig gjeld 40 135 207 325
Sum kortsiktig gjeld 122 796 267 733

Sum gjeld 122 796 267 733

Sum egenkapital og gjeld 515 071 195 629

                                        
                                        

Randaberg Golfklubb Side 3



Regnskapsprinsipper

 Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel Utstyr Anlegg Totalt

Anskaffelseskost 01.01. 113 012        5 430 427     5 543 439     
Tilgang -                -                -                
Avgang -                -                
Anskaffelseskost 31.12. 113 012        5 430 427     5 543 439     

Akkumulerte avskrivninger 31.12. -107 600       -5 430 427    -5 538 027    
Akkumulerte nedskrivninger 31.12. -                -                
Balanseført verdi pr. 31.12. 5 412            -                5 412            

Årets avskrivninger 10 825          -                10 825          
Årets nedskrivninger -                -                

Avskrivning på anlegget følger nedbetalingsplanen på lånet. 

 Note 2 Fordringer og gjeld

Dette år
Fordringer med forfall > 1 år 0
Langsiktig gjeld med forfall >5 år 0

Noter 2020
Randaberg Golfklubb

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

a) Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Ved salg av varer er dette leveringstidspunktet. Tilsvarende for tjenester skjer 
inntektsføring etterhvert som de leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme 
periode som tilhørend inntekter inntektsføres.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c)  Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler  bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler 
balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved 
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i 
bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen 
ikke lenger er til stede.

e)   Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres 
på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

Side 4



Noter 2020
Randaberg Golfklubb

 Note 3 Bankinnskudd

Dette år Forrige år
Bundne skattetrekksmidler: 16 428 17 353

 Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader Dette år Forrige år

Lønn 427 882 415 373
Arbeidsgiveravgift 58 752 59 883
Pensjonskostnader 10 913 9 327
Andre lønnsrelaterte ytelser 870 15 068
Sum 498 417 499 650

I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret vært 1 fast ansatt.

 Note 5 Obligatorisk tjenestepensjon

Klubben er pliktig til å ha en obligatorisk tjenestepensjon og har opprettet en pensjonsordning som oppfyller 
kravene i loven.

 Note 6 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer Dette år

Daglig leder 0
Styre 0
Revisor 0
Reguleringskostnader 0
Sum 0

 Note 7 Egenkapital

Annen
Egenkapital Sum

Egenkapital pr 01.01 -72 104 -72 104
Årets resultat 464 379 464 379

0
Egenkapital pr 31.12 392 275 392 275

Side 5
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	�Årsregnskap 2020 Randaberg Golfklubb pdf
	Revisors rapport 2020



