RANDABERG GOLFKLUBB
PROTOKOLL
for

ÅRSMØTE 5. MARS 2015,
avholdt i møtelokalene ved
SpareBank1 SR-Bank, Jon Torbergsonsvei 23, Randaberg

Protokoll årsmøte 5. mars 2015.docx

SAKSLISTE
SAK 1. Godkjenne de stemmeberettigede
SAK 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
SAK 3. Velge dirigent, sekretærer samt to medlemmer til å underskrive protokollen
SAK 4. Behandle årsberetningen fra styre og komiteer
SAK 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
SAK 6. Behandle innkomne forslag og saker
SAK 7. Vedta klubbens budsjett
SAK 8 Valg

2

Protokoll årsmøte 5. mars 2015.docx

SAK 1 GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem
av klubben i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt (§6 i vedtektene).

Styrets forslag til vedtak:
Det er 18

stemmeberettigede til stede, og årsmøtet er vedtaksført.

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN
Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet og ble sendt ut 5.
februar 2015. Saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før
årsmøtet og var tilgjengelige på klubbens webside og i klubbhus fra 26.
februar 2015.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag og lovendringer som ikke er oppført
på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

Forslag til forretningsorden:
1. Møtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av de valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg i
mellom.
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 talertiden 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. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
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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.

Styrets forslag til vedtak:
Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2015 i
Randaberg GK godkjennes.
Det ble ikke fremmet forslag om ekstra saker til behandling.

SAK 3 VELGE DIRIGENT, SEKRETÆRER SAMT TO 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.
Styrets forslag til vedtak:
Dirigent:

Hans Kristian Eckhoff

Sekretærer:

Gro S. Bergfjord

Anne Kristine Leikvoll

Underskrive protokoll: Gro S. Bergfjord

Anne Kristine Leikvoll

Tellekorps:

.............................. ............................ .........................

SAK 4 BEHANDLE ÅRSBERETNING FRA STYRE OG KOMITEER
STYRETS ÅRSBERETNING
Styrets sammensetning i 2014
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Arnstein Vik
ubesatt
Magnar Hellevik
Gørild Hamre
Irma Anneli Saksi Thorsen
Eirik Sæbø
Arild Hestvik

Styrets valgte nestleder, Finn Inge Thomassen, trakk seg av personlige
årsaker i mai måned. Styret har vært uten nestleder siden.
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Revisorer
Knut O. Simonsen
Gro Snortheimsmoen Bergfjord

Valgkomite
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Haakon Haaland
Turid Tunge
Palle Birk Pedersen
Britt Schie Kolnes

Utvalg og komiteer oppnevnt av styret

Markedsutvalg
Har bestått av Olav Hamre. Styret vil atter en gang rette en stor takk til Olav
for hans flotte innsats i 2014. En stor del av klubbens inntekter kommer
gjennom sponsorsalg, som er helt fundamentalt nødvendig for klubbens
økonomi. Det vises til egen rapport fra utvalget.

Arbeidsutvalg
Har bestått av:
Olav Hamre:
Hans Kristian Eckhoff:

Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Arbeidsutvalget har hatt som hovedoppgave å følge opp arbeidet med
sykkel- og gangsti til Tungenes. Dessuten har de utarbeidet forslag til
administrasjonssystem for klubben.
Det vises til egen rapport fra utvalget.

Møtevirksomhet
Det er avholdt 10 styremøter og ett ekstraordinært årsmøte i perioden. I
tillegg er det holdt møter med Vegvesenet gjennom arbeidsutvalgets mandat
for kompensasjon ved anleggelse av gang- og sykkelsti til Tungenes.
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Medlemsutvikling
Per 31.desember 2013 hadde klubben 313 medlemmer. Klubben har
arrangert en rekke Veien til Golf-kurs (VTG). Noen med påfølgende
oppfølgings-runder på banen. Kursene hadde god oppslutning med positive
tilbakemeldinger og betydelig andel påfølgende innmeldinger. Oppfølging av
nybegynnere og høyhandicapere er av stor viktighet både ved rekrutteringen
og opprettholdelse av golfinteressen til medlemmene. På dette grunnlaget i
tillegg til utvikling av treningstilbudet til juniorene, vedtok styret å opprette en
rekrutteringskomite, som vil ha dette som hovedoppgave. Styret vedtok
videre at to personer skal gjennomføre NGF sitt kurs for VTG-instruktør.
Per 31.desember 2014 hadde klubben 317 medlemmer, med endring oppgitt
i parentes:
•
•
•
•
•
•

Hovedmedlem:
Ektefelle:
Uten spillerett:
Student/vernepl.:
Junior 13-19 år:
Knøtt 6-12 år:

169 (-5)
52 (-10)
32 (10)
17
(7)
21
(1)
1
(1)

I oversikten er det tatt med:
•
•

Sponsormedlemmer:
13
Grunneier/spesialavtaler: 12

(1)
(-2)

Medlemmer fordelt på alder og kjønn:
Kvinner

Kvinner

Menn

Menn

I alt

I alt

2013

2014

2013

2014

2013

2014

70 -

23

28

44

48

67

76

55 - 69

47

36

71

66

118

102

40 - 54

20

20

46

47

66

67

26 - 39

1

0

25

25

26

25

20 - 25 år

0

0

16

27

16

27

13 – 19 år

1

1

19

17

20

18

0 – 12 år

0

0

0

2

0

2

TOTALT

92

85

221

232

313

317
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I 2014 ble medlemsregisteret justert med (2013 tall i parentes):
•
•

41 (148) utmeldelser, for det meste rensing av medlemslistene
45 (47) innmeldelser.

I 2014 var det budsjettert med 70 nye medlemmer.
Erfaringstall fra andre klubber sier at mellom 5 og 10% av medlemmene
skiftes ut hvert år. RBGK hadde en utskifting på 13%. Utfordringen fremover
blir å øke antall medlemmer.
Som for 2013 har flest nye medlemmer blitt vervet gjennom kurset Veien til
Golf. Styret anbefaler samme hovedstrategi for verving i 2015, i tillegg til aktiv
verving av juniorer.

Idrettslig aktivitet
Thore Dypvik har gjennomført ukentlige treningsprogram for juniorene. I snitt
har fem juniorer, ca. 25% av klubbens juniorer, deltatt aktivt. Klubben har en
utfordring med å rekruttere flere juniorer for å bygge opp et miljø til
motivasjon og kvalitetstrening.
2014 var igjen et aktivt år med totalt 49 turneringer på klubbens
turneringsliste, hvor 18 var rene dameturneringer og 13 seniorturneringer.
Dette manifesterer klubbens fremme for kvinne- og seniorgolfen. Det
henvises til de respektive komiteers årsrapporter for ytterligere opplysninger.
Klubben har, av økonomiske årsaker, heller ikke i 2014 av hatt egen Pro.
Dette har selvsagt vært en utfordring ved instruksjon av nye og etablerte
medlemmer. Løsningen ble frivillig innsats fra medlemmene, spesielt ved
VTG-kursene. Styret vil gi en spesiell takk til dem som avviklet kursene.
Klubbens største og mest prestisjetunge turneringer i 2014 var:
•

•
•

•
•

Klubbmesterskapet slagspill:
o Damer: Bente Rinaldo
o Herrer: Espen Thomassen
Klubbmesterskapet matchplay:
o Jarand Lein (juniorspiller)
Klubbmesterskapet slagspill senior:
o Damer: Gerd Anny Hamre
o Herrer: Knut Nessler Andersen
Region Tour Rogaland – Randaberg Open
Junior Tour

Vi har også i 2014 høstet anerkjennelse for effektive og profesjonelt
gjennomførte turneringer, hvor banen har fremstått historisk fin i vår skjønne
kystnatur. Store turneringer er god markedsføring og er derfor viktige for
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klubben. Turneringskomiteen skal ha stor takk for godt arrangerte
turneringer.

Drift
Klubben har på andre året ikke hatt egen administrasjonsleder. Funksjonen
har derfor vært ivaretatt av styret med god assistanse fra Olav Hamre.
Styret ser at det er behov for en administrasjonsleder, om enn ikke i full
stilling. Dette for å gi service til medlemmene, men også som et
kommunikasjonsledd mellom klubb, region og forbund. Fraværet av
administrasjonsleder resulterer i stor belasting på mange tillitsverv. Styret
har derfor lagt ut en stillingsannonse på hjemmesiden for en 30-40% stilling.
Den besettes betinget av godkjennelse av årsmøtet.
Arbeidsutvalget har lagt ned stor innsats for å lage et administrasjonssystem
for klubben. Systemet beskriver roller, ansvar, arbeidsoppgaver og fordeling
mellom styret, komiteer og ansatte. Styret vil i 2015 implementere systemet,
som vil være et godt hjelpemiddel til god drift av klubben.
RBGK har heldigvis et stort antall oppriktige medlemmer, som legger ned en
uvurderlig innsats for klubben. Klubben ved styret er meget takknemlig for
denne dugnadsånden. Likevel ser vi en viss trøtthet da det for 2015sesongen har vist seg vanskelig å få fylle klubbens komiteer og styre. Dette
er bekymringsfullt da det truer klubbens videre eksistens.

Banen
Banen har i 2014 vært finere enn noen sesong før takket være kyndig stell og
administrasjon fra greenkeeper Thore Dypvik. Det er igjen med stor
tilfredsstillelse å registrere stor yrkesstolthet i arbeidet som nedlegges av
greenkeeper, som motiverer til frivillig innsats fra seniorene til klipping av
banen og banekomiteens stell av bunkere. Tungenes Golfbane har i 2014 gitt
sine medlemmer og gjestespillere gode minner.
Styret ønsker selvsagt å videreføre målsetningen om fin bane. Dette vil
kreve fortsatt høy innsats av banemannskap og en effektiv maskinpark. Så å
si hele maskinparken er fra 2003, altså 12 år gammel. Noen av maskinene
krever et stadig større vedlikehold. Derfor anbefaler styret å skifte ut
roughklipperen i 2015. Dette er den dyreste og mest brukte maskinen.
I 2015 og delvis 2016 vil arbeidet med anleggelse av gang- og sykkelsti til
Tungenes bli gjennomført. Dette vil gå litt på bekostning av banens arealer
og spesielt utslagssted nr. 12. Klubben ved arbeidsutvalget, har forhandlet
med Vegvesenet om erstatning. Til nå er det oppnådd en delavtale for en
økonomisk kompensasjon på kr 400 000 (250 000 + 150 000 innbet. hhv.
2014 og 2015) til flytting av utslagssted og sikring mot gang- og sykkelstien.
8

Protokoll årsmøte 5. mars 2015.docx

Det forhandles videre for å få kompensasjon for omlegging av
parkeringsplass ved klubbhuset og treningsgreen da denne vil måtte vike for
ny parkeringsplass. Styret er fornøyd med forhandlingsresultatet så langt og
vil takke arbeidsutvalget ved Hans Kristian Eckhoff og Olav Hamre for vel
gjennomførte forhandlinger.

Ytre miljø
Det er ikke registrert skader på personer eller utstyr i 2014. Klubbens
aktivitet påvirker det ytre miljøet i beskjeden grad. Det legges vekt på å
benytte miljøvennlige innsatsfaktorer.
Klubben er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg.

Ansatte og arbeidsmiljø
Styret er opptatt av at innsatsen for å forbedre klubbens renomè ikke skal gå
på bekostning av de ansattes ve og vel. Det er derfor et uttrykt ønske fra
styret gjennom forslaget til neste års budsjett, at klubben bevilger større
ressurser til et mer rasjonelt banestell. I anerkjennelsen av viktigheten av en
god HMS-kultur, har klubben bevilget og gjennomført sprøytekurs for green
keeper.

Økonomi
2014 har vært et godt regnskapsmessig år for klubben. I tillegg til stor
innsats fra frivillige og ansatte hadde vi en historisk værmessig god sesong,
med mange gjestespillere og mange nye medlemmer. Også en standhaftig
utøvelse av course marshall-funksjonen på kveldstid bidro til lavere grad av
gratisspill.
Årsregnskapet for 2014 gjøres opp med resultat på kr 286 105, før forskudd
på refusjon kr 250 000 for gang- og sykkelsti – totalt kr 536 105. Kr 286 105
er kr 30 000 (ca.1%) lavere enn budsjettert. Golfshopen har mer enn
oppnådd budsjetterte resultat. Styret anbefaler videreføring av fjorårets
åpningstider. Golfshopen er viktig for markedsføringen av klubben. Ikke
minst for salg av green fees og medlemskap.
I driftsbudsjettet for 2015 er refusjoner for gang- sykkelsti på totalt kr 400000,
mottatt i 2014 og 2015, medtatt. Dette er øremerkede midler for korrigering
og sikring av banen basert på innhentede kalkyler fra leverandører. I tillegg
til innkjøp av tjenester, anbefaler styret at klubben utfører noe av arbeidet på
dugnadsbasis for unngå kostnadsoverskridelser.
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Styret anbefaler at årets overskudd overføres til styrking av klubbens
egenkapital.
Styret takker utvalg og ansatte for innsatsen og godt samarbeid i 2014.
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UTVALG OG KOMITEENES ÅRSBERETNING
Markedsutvalget

Markedsutvalget oppnevnes årlig av styret og har bestått av en person:
Olav Hamre

Utvalgets målsetning og resultat for 2014:
Budsjett

………….

Kr. 350.000

Sponsorinntekter utgjør ca.

………….

Kr. 400.000

MU har vært ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av ulike aktiviteter
for klubbens sponsorer. Det ble arrangert turnering for klubb hullsponsor og
tilbakemeldingen har vært meget positiv. Det bør tilrettelegges for tilsvarende
arrangementer i 2015.

Sponsor - Avtalemodeller:
MU har tidligere utarbeidet ulike modeller for sponsor samarbeid og klubben
har i dag et meget godt tilbud, som kan skreddersys til potensielle sponsorer/
samarbeidsselskaper behov.
Klubben tilbyr avtaler med 1 – 3 års avtaleperiode. Avtalene varierer i innhold
og omfang og tilbys markedet for priser som varierer mellom kr. 10.000 – kr.
100.000.

Sponsor market:
Vi har også i 2014 erfart at etablering av sponsoravtaler krever mer arbeid.
Sponsor avtaler sitter ikke like ”løst” som tidligere og det må arbeides mer for
å få etablert nye avtaler.
Enkelte av klubbens sponsorer ønsker også at deler av sponsorbeløpet
benyttes til ungdoms- formål. Det vil for de kommende år bety at klubben
mottar sponsorbeløp som vil være øremerket Ungdomsavdelingen (Knøtter
og juniorarbeidet i klubben).
Vår styrke i dagens marked er – etter min mening - at vi primært har satser
på avtaler med selskaper innen vår egen kommune og derved ofte
representanter med lokal tilhørighet.
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Sponsor turneringer 2014:
Sponsorturneringer er godt innarbeidet i klubben og er viktige aktiviteter for
sponsorer og klubb. Disse turneringer er en viktig bidragsyter til klubb og
medlemmer og medvirker til en positiv videreutvikling av miljøet i klubben.

Markedsutvalgets kapasitet:
En positiv videreutvikling av klubben vil stille krav til en etablert sterk og sunn
økonomi i fremtiden. Klubbens hovedinntekter vil stort sett komme fra
medlem – og sponsor inntekter. Sponsor avtaler sitter ikke like ”løst” som
tidligere nevnt og det må arbeides mer for å få etablert nye avtaler. Dette
skyldes også at det nettverk som undertegnede hadde, i dag for en stor del
dessverre er borte. Det er derfor meget viktig at klubben omgående får
på plass yngre personer som har et etablert nettverk.
For å sikre klubbens interesser i sponsormarkedet, må styret prioritere MU
arbeid. De må aktivt arbeide for å få på plass et egnet utvalg med betydelig
øket kapasitet. Det er ikke mulig å ivareta klubbens interesser i markedet
med bare en person.
Utvalget bør ha minimum bemanning på 5/10 personer. Det er ønskelig at
medlemmene av dette utvalg har markeds/salgserfaring og et godt etablert
nettverk innen ulike forretningsområder.
Styret må ta tak i dette problemet omgående slik at klubbens økonomiske
interesser blir ivaretatt.
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Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) i Randaberg Golfklubb har i 2013 bestått av:
Olav Hamre:
Hans Kristian Eckhoff:

utvalgsmedlem
utvalgsmedlem

Etter at Reguleringsplanen for Tungenes Golfbane kom på plass i slutten av
2013 og ble vedtatt primo 2014, har arbeidet med gang og sykkelsti langs
Tungenesveien vært det som har engasjert AU i 2014.
Hovedoppgaven har vært å forhandle med Statens Vegvesen (SV) om de
endringer og oppgjør for disse som må skje på golfbanen. Ved at sykkel og
gangstien legges på øst-siden av Tungenesveien, vil dette medføre endringer
på TEE 12 og brakken ved driving rangen, muligens noe på Green 2,
skjerming av veien bak Green 2, parkeringsområdet ved klubbhuset, og
putte- og chippeområdet ved klubbhuset.
Avtalen så langt er at Statens Vegvesen har godkjent at Randaberg
Golfklubb (RG) får dekning for å gjøre alt arbeid sør for parkeringsområdet
og putte-området primo 2015.
SV har betalt foreløpig forskudd for arbeidet RG skal gjøre, slik at
banekomiteen allerede nå kan starte opp dette arbeidet.
Hans Kristian Eckhoff
Februar 2015
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Turneringskomiteen
Turneringskomitéen (TK) har bestått av:
Bente Rinaldo:
Arne Johan Thorsen:
Svein Olav Hetlesæther:
Sigrunn Olavsdottir:
Atle Strandmyr:
Kari Pettersen Goa:
Sveinung Lein:

leder
komitémedlem
komitémedlem
komitémedlem
komitémedlem
komitémedlem
komitémedlem

TK har hatt 7 møter i løpet av sesongen.
TK har arrangert 18 turneringer i 2014, inkludert klubbmesterskapene,
assistert juniorkomiteen med arrangement av juniorturnering, assistert
seniorkomiteen med arrangement av RogalandGolf 50+, assistert
damekomiteen med Rogaland Dametour. To turneringer ble avlyst, four ball
par turnering 11. mai pga. liten påmelding, og Pink Cup turnering 15. Juni
pga. liten påmelding. I klubbmesterskapet, slagspill, deltok 24 av klubbens
medlemmer og i matchspillet deltok 22 medlemmer. Rogaland Dametour
hadde 48 deltakere. RogalandGolf 50+ hadde 56 deltakere.
Randaberg Open
Randaberg Open gikk 16. Og 17. august under bra værforhold på lørdagen
og store utfordringer med overvann på søndagen. En stor takk til alle de
frivillige som klarte å få banen spillbar i løpet av dagen. Etter en utsettelse på
noen timer kunne turneringen fullføres. Det var 45 deltagere, 3 damer og 42
menn, så det ble spilt i en klasse. Torger Tunge, Stavanger Golfklubb ble
vinner av årets turnering.
Klubbmesterskapene
Klubbmesterskapet, slagspill, ble arrangert 30. Og 31 august med 24
deltakere og klubbmesterskapet, match, startet 15. mai med finale i
september.
Klubbmestere ble:
- damer
Bente Rinaldo
- herrer
Espen Thomassen
- match
Jarand Lein
Vi gratulerer:
TK takker alle deltagerne for god innsats i 2014.
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Damekomiteen
Damekomiteen har bestått av:
Torunn Molde:
Sissel Eltervåg:
Britt Schie Kolnes:
Bodil Tunge Simonsen:
Anne Leikvoll:

leder
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Det har vært avholdt 4 styremøter.
Har arrangert :
18 dameturneringer i tidsrommet 19.03.14 -24.09.14.
1 Mixed- turnering 15. August
”Rogaland Dame Tour” 7. september
”Førsesongsfest” hos Turid Tunge 14. Mars
”Midtsommerfest” 18. juni i naustet til Susan og Tore Tunge
Sesongavslutningsfest på ”Harbour Cafe og Bowling”, 5. Des.
Turneringene er åpne, og flere damer fra andre klubber deltar gjerne i
vårt gjestfrie miljø.
− 297 damer deltok på turneringene.
−
−
−
−
−
−
−

− Regnskapet 2014:
− INNTEKTER : Kr 21.413,− UTGIFTER : Kr 16.561,− OVERSKUDD: Kr 4.852,Stavanger 14.01.15

15

Protokoll årsmøte 5. mars 2015.docx

Seniorkomiteen
Seniorkomiteen i 2014 har bestått av følgende personer:
Olav Hamre:
Sven Ledaal:
Aasmund Grov:
Gerd Anny Hamre:
Marthe Ledaal:
Sissel Eltervåg:

leder
nestleder
kasserer
komitémedlem
komitémedlem
komitémedlem

Komiteen har avholdt 14 møter i 2014.

Seniorkomiteen har gjennomført en sesong med betydelig aktivitet, som har
omfattet turneringer ute og hjemme, samt ulike festligheter for klubbens
medlemmer og sponsorer.

SENIOR TURNERINGER
Senior komiteen har i inneværende år gjennomført sine turneringer torsdag i
annenhver uke. Vi har forsøkt å legge våre turneringsdatoer slik at vi ikke
kolliderer med andre klubber i Stavanger regionen.
Komiteen har arrangert og gjennomført seniorturneringer i perioden April –
Oktober. Det er gjennomført 13 turneringer og med totalt 344 deltakere,
hvorav 224 menn og 120 damer
Komiteen mener at disse turneringer er meget viktig for miljøet i klubben,
samtidig som det også tilfører greenfee og annen inntekt til klubben.

SENIOR KLUBBMESTERSKAPET
Senior klubbmesterskapet ble arrangert lørdag 20 og søndag 21 september.
Totalt 7 kvinner og 13 menn deltok. Deltaker antall er altfor dårlig og vi må
arbeide aktivt og målrettet for å forbedre den fremtidige deltakelse. Vi håper
deltakelse blir bedre når klubb -mesterskapene slåes sammen.
Klubbens seniormestere 2014 ble:
Herreklassen

Dameklassen

Nr. 1 Knut Nesler Andersen

Nr. 1 Gerd Anny Hamre

Nr. 2 Olav Hamre

Nr. 2 Berit Sjo Jørgensen

Nr. 3 Palle Birk Pedersen

Nr. 3 Sissel Eltervåg
16
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MIDTSOMMER TURNERING
Denne turnering ble arrangert fredag 14. juni. Turneringen hadde samlet 73
kvinner og menn.
Turneringen med etterfølgende festligheter er en av sesongens
høydepunkter, hvor vi får muligheten og gleden av å treffe mange nye
medlemmer. Middag ble levert av Gabbas og smakte usedvanlig godt. Alle
klubbmedlemmer ex, Junior var invitert. Arrangementet var meget vellykket.
Kveld og natten ble avsluttet med litt ”himkok” i glassene og dans på ustø
høye heler.

ÅRSFEST HUMMEREN HOTEL
Seniorkomiteen var arrangør for klubbens årsfest i 2014. Arrangementet ble
avholdt i flotte omgivelser på Hummeren hotell, lørdag 27. september. Til
festen var også invitert klubbens sponsorer. Festen samlet nærmere 70
deltakere. Vi hadde en kjempefin kveld sammen.
Som en del av programmet denne kveld, ble det overrakt pokaler til vinnerne
av Matchplay og klubbmesterskapene 2014.

SENIOR MEDLEMMENES BANESTELL DELTAKELSE
Som følge av klubbens økonomi, har seniorene aktivt deltatt i banestellet
gjennom hele sesongen. Vi har vært ansvarlig for klipping av rough i store
deler av sesongen, korthullsbane, og vedlikehold av sandbunkerne samt
deltatt aktivt i klipping av Driving Range. Har også hatt ansvaret for
ballhenting.

FORDELING AV MOTTATTE GREENFEE
Komiteens mottatte greenfee er fordelt mellom seniorene som aktivt har
deltatt i arbeidet med stell av banen og utført CM arbeid. Det er viktig at
klubben belønner det arbeid som her gjøres år etter år.
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Juniorkomiteen
Juniorkomiteen har bestått av følgende:
Sveinung Lein:
Main Thomassen:
Gørild Hamre:
Magnar Hellevik:

leder
komitémedlem
komitémedlem
komitémedlem

Trener for juniorene har i år vært Thore Dypvik. Vi har hatt en fast
treningsdag i uken pluss en frivillig treningsdag. Det var i gjennomsnitt 5stk
juniorer pr trening i 2014, noe som vi i komiteen synes er veldig få. Vi sliter
også med og få tak i flere unge som vil trene golf, selv om vi forsøker med de
midler vi har.
Vi avholdt to stk “Dugnadssøndager” på Tungenes Fyr i 2014, noe som ga
fint tilskudd til juniorkassen.
Randaberg menighets ungdomsgruppe var også i år på besøk for å prøve
juniorgolf, vi benyttet denne anledning til forsøk på rekruttering.
Vi arrangerte også en vellykket junior turnering på Randaberg i Sep. 2014,
her var det god deltakelse med 30 påmeldte spillere.
Som tidligere år reiste vi også i år til Danmark der vi spilte tre baner over fire
dager. Basecamp var Aalbæk kro med omliggende baner. Fredrikshavn gk,
Hvide Klit gk og to runder på Sindal gk.
Sesongavslutning hadde vi i klubbhuset med pizza og brus.
Sveinung

18
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Bane- og dugnadskomiteen
Medlemmer av komiteen:
Leif Larsen:
Stian Kolnes:
Ivar Lye:
Arvid Goa:
Thore Dypvik:
Kurt Kolnes:

leder
komitémedlem
komitémedlem
komitémedlem
faglig støttemedlem
grunneier. Ikke medlem, men involvert ved behov

De som er medlemmer og sier ja til å være med i komitearbeider bør også
være aktive.

BANEKOMITEENS AKTIVITETER
Det har vært 5 møter i dugnadskomiteen i 2014.
Det har ikke vært like godt oppmøte på alle møtene, og det har ikke alltid
vært behov for hele komiteen på møtene.
Vårdugnaden ble avholdt i slutten av mars. Det var ca. 40 medlemmer som
deltok på dugnaden.
Det ble også avholdt en minidugnad før Randaberg Open. Oppmøtet var
ikke godt.
Vi utførte høstdugnad 1. november for å gjøre banen klar for vinteren.
Det ble utarbeidet en handlingsplan for 2014 sesongen.

BANEKOMITEENS HANDLINGSPLAN 2014 OG STATUS
1. Utbedring av utvidelse av Herre-Tee på hull 14. Utvides mot veien og
mot Tee 5. Utføres på dugnad, planlegges nøye, bruker ferdig gress.
Dette ble utført ifm. Dugnad og innsats fra greenkeeper og
banekomiteens formann. Ferdig-gress kjøpt og betalt av Offshore
Trading as.
2. Utbedring av Tee 1, trekkes bakover mot veien og heves. Utføres på
dugnad, planlegges nøye, det brukes ferdig-gress.
Dette er ikke utført. Må bli en del av handlingsplan for 2015.
3. Utbedring og utvidelse av Tee på hull 10. Det er lagt ut vekstmasse
(sand). Utføres på dugnad, planlegges nøye. Det brukes ferdig-gress.
Dette er utført på dugnad og det ble benyttet ferdig-gress som kjøpt og
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betalt av Offshore Trading as.
4. Utbedring og utvidelse av Herre-Tee på hull 2. Fylles på med
vekstmasse og ferdig-gress. Dugnad.
Dette ble ikke gjort noe med. Vurderes overført til 2015.
5. Utbedring og utvidelse av Tee hull 4. Utvides mot sikkerhetsnett.
Sikkerhetsnett flyttes. Dugnad.
Dette ble ikke utført. Vurderes overført til 2015.
6. Sikkerhetsnett på Tee 2 flyttes til andre siden av Tee. Dugnad.
Sikkerhetsnettet er skiftet og utplasser der det er mest
hensiktsmessig. Utført av Stavanger Industribelegg as og kostnadene
med nytt nett er betalt av Offshore Trading as.
7. Sikkerhetsnett Herre-Tee på hull 4 utbedres. Øvre del flyttes mot Kurt.
Er ikke utført. Vurderes overført til 2015.
8. Sikkerhetsnett på Tee hull 14 skiftes. Utføres på dugnad.
Nettet er skiftet og flyttet. Utført av Stavanger Industribelegg as.
9. Sikkerhetsnett på Driving range festes bedre på toppen. Utføres på
dugnad.
Dette er utbedret av Stavanger Industribelegg as og kostnadene med
lift er betalt av dem.
10. Drenering av høyre side av green på hull 9. Dugnad.
Det ble bedre etter at grøften mellom hull 8 og 9 ble rensket opp.
11. Nedre bunker, dog leg venstre hull 3, utbedres med mer sand.
Dugnad.
De 2 bunkrene venstre side hull 3 er blitt utbedret og sandfylt av
Stavanger Industribelegg as.
12. Opprensking av grøft mellom 9 og 8. Dugnad.
Opprensking av grøft ble utført av Tunge Maskin. Fjerning av masse
fra grøft ble utført på dugnad.
13. Drenering av høyre green bunker hull 3 dreneres ut mot ruff. Dugnad.
Ikke utført. Vurderes overført til 2015.
14. Trær plantes mellom fairway på hull 5 og hull 7. 3 stk. klynger med
trær i hver klynge.
20
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Dette ble det ikke noe av. Kan bli aktuelt ifm sykkelsti-arbeidet.
15. Planting av trær mellom hull 2 og hull 3. Klynger med 3 trær i hver.
Er ikke utført. Kan bli aktuelt ifm sykkelsti-arbeidet.
Det ble gravd for hånd drenering på høyre side av green på hull 2.
Dette ble utført av Stavanger Industribelegg as.

HVA MED 2015?
Det skal utføres en del arbeider på områder som er på golfbanen. Dette vil bli
utarbeidet en handlingsplan for 2015.

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

Se vedlegg:
− Årsregnskap for 2014
− Revisjonsberetning 2014
Vedtak:
Det fremlagte regnskap for Randaberg Golfklubb for regnskapsperioden
01.01. – 31.12.2014 med tilhørende beretninger fra revisorer godkjennes.

SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Det forelå ingen innkomne forslag og saker til behandling.
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SAK 7 VEDTA KLUBBENS BUDSJETT
Budsjett 2015

Vedtak:
Det fremlagte budsjett for 2015 godkjennes.
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SAK 8 VALG

Styret
Arnstein Vik
Trine Walbækken
Magnar Hellevik
Irma Anneli Saksi Thorsen
Arild Hestvik
Eirik Sæbø
NN

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

1 år
1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny - 2 år

Leder og nestleder velges for 1 år.
Revisorer
Knut O.Simonsen
Gro S.Bergfjord

Medlem
Medlem

1 år
1 år

Juniorkomite
Sveinung Lein
Gørild Hamre
Main Thomassen
Magnar Hellevik

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

1 år
1 år
1 år
1 år

Seniorkomite– Valgt ved ekstraordinært årsmøte nov. 2014
Olav Hamre
Leder
1 år
Marthe Ledaal
Medlem
Ny – 2 år
Sven Ledaal
Medlem
Ny – 2 år
Gerd Hamre
Medlem
Ny – 2 år
Aasmund Grov
Medlem
Ny – 2 år
Sissel Eltervåg
Medlem
Ny – 2 år
Damekomite
Gro S. Bergfjord
Sissel Eltervåg
Anne K. Leikvoll
Kari Kvaløy
Britt Schie Kolnes

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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1 år
Ny – 2 år
Ny – 2 år
Ny – 2 år
Ikke på valg – 1 år igjen

Protokoll årsmøte 5. mars 2015.docx

Turneringskomite
Bente Rinaldo
Arne Johan Thorsen
Svein Olav Hetlesæther
Gro S. Bergfjord
Sigrun Olavsdottir
Atle Strandmyr
Anne K. Leikvoll
Kari Pettersen Goa
Sveinung Lein

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Leder – 1 år
Ny – 2 år
Ny – 2 år
Ny – 2 år
Ikke på valg – 1 år igjen
Ikke på valg – 1 år igjen
Ikke på valg – 1 år igjen
Ikke på valg – 1 år igjen
Ikke på valg – 1 år igjen

Bane-og dugnadskomite
Leif Larsen
Ivar Lye
David Bjørnø
Arvid Goa

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

1 år
Ny – 2 år
Ny – 2 år
Ny – 2 år

Rekrutteringskomite – Valgt ved ekstraordinært årsmøte nov. 2014
Bente Rinaldo
Leder
1 år
Atle Strandmyr
Medlem
Ny – 2 år
Thore Dypvik
Medlem
Ny – 2 år
Berit Sjo Jørgensen
Medlem
Ny – 2 år
Styrets forslag til valgkomité:
Haakon Haaland
Britt Schie Kolnes
Palle Birk Pedersen
Turid Tunge

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
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1 år
1 år
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Vedtak:
Styre og utvalg valgt enstemmig i henhold til innstillingen med følgende
bemerkinger:
a) Trine Walbækken ble valgt til nestleder in absentia med forbehold om
hennes aksept.
b) Arild Hestvik rykker opp som medlem for 1 år.
c) Styret gis fullmakt til å utnevne nytt varamedlem for 2 år.
d) Juniorkomiteens medlemmer gjenvelges for 1 år.
e) Styret kaller inn valgkomiteen minimum seks måneder før neste årsmøte for
sette opp plan for komiteens arbeid og rapportering.

Møtet ble hevet.

26

