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Til medlemmene i Kragerø Golfklubb 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KRAGERØ GOLFKLUBB 

Det innkalles med dette til årsmøte i Kragerø Golfklubb fredag 28.2.2020 kl. 18.00. 

Sted: Proshop. 

SAKSLISTE: 

1. Åpning ved styrets leder 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

4. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 

5. Styrets årsberetning for 2019 

6. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2019 med noter og revisors rapport 

7. Innkomne forslag 

a. Endring i klubbens vedtekter § 4 – Stemmerett og valgbarhet 

b. Endring av klubbens komité for rekruttering og ivaretakelse.  

c. Opprettelse av en egen komité for minigolf 

d. Forslag om en økning i startkontingent ved klubbturneringer 

8. Fastsettelse av kontingenter for 2020: 

a. Fastsettelse av klubbkontingenten 

b. Fastsettelse av spillerettskontingentene 

9. Fastsettelse av klubbens budsjett for 2020 

10. Klubbens organisasjonsplan /-kart 

11. Valg. Til årets valg på styret er to styremedlemmer på valg.  

a. 2 styremedlemmer  

b. Representanter til Golftinget 2020 og møter i organisasjoner klubben er tilsluttet 

c. Valgkomité 

d. Revisor 

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer 

enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt (jfr. vedtektenes §§ 4 og 10). 

Saksdokumentene blir lagt ut på www.kragk.no senest 1 uke før møtet.  

Kragerø, 1. februar 2020. 

For styret i Kragerø Golfklubb 

John Peter Tollefsen                                                                                                                                                     

sign. 

 

Årsmøtet åpnes av styrets leder 

http://www.kragk.no/
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SAK 2.  Godkjenne de stemmeberettigede 

 Forslag til vedtak: Alle tilstedeværende stemmeberettigede godkjennes  

 Vedtak: Alle tilstedeværende stemmeberettigede ble godkjent 

SAK 3.  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden vedtas 

 Vedtak: Innkalling og dagsorden ble vedtatt 

SAK 4.  Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 

 Forslag til møteleder: John Peter Tollefsen 

 Forslag til referent: Nina Aas 

 Forslag til å underskrive protokollen:  

 Alle forslag ble vedtatt 

 

SAK 5 Behandling av styrets årsberetning for 2019 

ÅRABERETNINGEN FOR KRAGERØ GOLFKLUBB 2019 er vedlagt i eget dokument.  

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner den fremlagte årsberetning.  

Sak 6. Behandle KGKs regnskap og balanse  

 

Regnskap og balanse samt revisors beretning vedlagt i eget dokument 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap og balanse med revisors beretning. 

 

 

 

Sak 7. Behandle innkomne forslag og saker 

A. Forslag fra valgkomiteen til endring i klubbens vedtekter § 4 

Dagens § 4 lyder: 

§ 4 - Stemmerett og valgbarhet 
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15, ha vært medlem i minst 1 

måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er 
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arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i 

overordnet idrettsorganisasjon. 

Komiteens begrunnelse:  

For å unngå en sammenblanding av roller og sikre at administrasjonen i KG er og blir en nøytral part, 
foreslås følgende endring av § 4: 
 
Forslag: 
§ 4 – Stemmerett og valgbarhet 
For å ha stemmerett og være valgbar på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i 
minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som 
representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. 
  
Et medlem som er ansatt i eller har oppdragsavtale med klubben eller baneselskapet (KGK), har ikke 
stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 
klubben. 

 

Fra styret: 

Styret har bedt om at forslaget trekkes og det er akseptert av forslagsstiller.  

 

 

B. Forslag til splitting av dagens rekrutterings og ivaretakelseskomité (RIK):  

Rekrutteringskomiteen opprettholdes med formål å rekruttere nye golfspiller / 

golfmedlemmer.  

Det opprettes en ny komité: Sosialkomité.  

 Forslaget fremmes av styret etter ønske fra enkeltmedlemmer som har sterkt 

engasjement for klubbens sosiale aktiviteter. Komiteen erstatter den delen av dagens 

rekruttering- og ivaretakelseskomité som har ansvar for klubbens sosiale aktiviteter. 

Komiteens viktigste oppgave er å bidra til medlemmene føler nærhet til klubben, at 

klubben tilbyr sosiale aktiviteter ut over selve golfspillet og at enkeltmedlemmer 

opplever klubben som en inkluderende golfklubb med strekt sosialt engasjement.  

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner splittingen av dagens RIK og opprettelse av komiteene Rekrutteringskomité 

og sosialkomité. Komiteene utformer sitt eget mandat etter retningslinjer gitt i begrunnelsen for 

opprettelsen og etter godkjenning av styret i KGK. Komiteene bemannes etter forslag fra 

medlemmene og godkjenning av styret i KGK.  

 

C. Forslag fra turneringskomiteen om å opprette en gene komité for minigolf.  Fra 

turneringskomiteen fremmes følgende forslag: 

Det opprettes en ny komite for minigolf i klubben. I 2020 skal det arrangeres minst to 

minigolfturneringer. 

1. turnering er 26.april, og NM i minigolf skal arrangeres 5. og 6. september. Dette mener 

vi må ivaretas av en ny komite. 

Forslag til vedtak: 
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 Det opprettes en ny komite for minigolf i klubben. Styret gis fullmakt til å oppnevne 

medlemmer i komiteen.  

 

D. Forslag fra styret etter innspill fra turneringskomiteen om en økning i startkontingent.  

Startkontingenten har stått stille på kr. 100 i mange år. De generelle kostnader har økt 

mens premieringen som en følge av fast startkontingent, reelt sett har falt. 

Startkontingenten tilfaller klubben med fratrekk av kostnadene til premiering. En økning i 

startkontingenten vil også gi et positivt, om enn lite, bidrag til klubbens økonomi.  

 

Styret vil derfor be årsmøtet om å heve startkontingenten for klubbturneringene til kr. 

150.  

 

Forslag til vedtak:  

Startkontingenten ved klubbturneringer fastsettes til kr. 150.    



Årsmøte i Kragerø Golfklubb 28. februar 2020 
 

Sak 8. Fastsettelse av medlemskontingentene.  
 

Styret har som mål å holde en konkurransedyktig medlemskontingent som gir medlemmene 

spillerett på en av landets desidert beste baner og samtidig tilgang til en rekke golfrelaterte 

aktiviteter på golfanlegget. Slike aktiviteter er 6-hulls korthullsbane, treningsområder både med 

bunker- og chiptrening, putting-green og driving range. I tillegg får medlemmene tilgang til 

minigolfbanen til redusert pris. 

Styret ser det slik at en økning i kontingentene tilnærmet lik KPI er en fornuftig økning. 

Kontingentforslaget for 2020 er gjort etter disse retningslinjene.  

 

Ved utsendelse av faktura vil det bli tillagt et faktureringsgebyr på kr. 30. Gebyret vil dekke en del av 

kostnadene klubben har ved faktureringen og medlemsoppfølging som skjer fra NorKreds side.    

 

Kontingenten er todelt.  

a. Medlemskontingent til KGK (klubben) fastsettes til kr. 500 for medlemmer over 20 år og kr. 

400 for medlemmer under 20 år.  

b. Spillerettskontingenten fastsettes som fremgår av tabellen nedenfor. I denne tabellen er 

kontingenten til KGK lagt inn. Samlet kontingent foreslås således:  

KATEGORI ALDER 2019 2020 M/12 MND. AVTALEGIRO 

    NOK NOK   

Yngre junior 0-12  520 535   

Junior 13-18  1.345 1 385   

Ungdom 19-21  2.175 2 240   

Student / Militær 22-25 3.210 3 300   

Aksjonær    8.435 8 690 725 

C-spillerett (u/aksje)   8.900 9 100 760 

C-spillerett (u/aksje) - lavsesong   5.695 5 865 489 

Leiemedlemskap * Alle 1.295 1 335   

Sponsormedlemskap ** Alle 1.035 1 066   

Korthullsbanemedlemskap Alle 1.850 1 900   

Ansatte i KG AS Alle 1.035 1 066   

Greenfeemedlemskap   795 825   
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Sak 9. Vedtak av klubbens budsjett for 2020.02.18 
 

Budsjettet er vedlagt i eget dokument. 

 

Styrets begrunnelse for budsjettforslaget:  

Styret legger opp til en forsiktig økning i klubbens inntekter på mellom 2,5 og 3 %. Det legges mao 

opp til et aktivitetsnivå på linje med 2019. 

 Det er enkelte usikkerhetsmomenter knyttet til forventede inntekter. I første omgang gjelder det 

klubbens frie inntekter fra turneringer i form av startavgifter. En del av dette går tilbake i form av 

premier. Klubben har i hovedsak inntekter som direkte tilfaller klubben fra medlemskontingent, 

turneringer, momskompensasjon og andre offentlige tilskudd. Disse inntektene skal dekke alle 

klubbens utgifter som ikke relaterer seg til baneleien til Kragerø Golf as (baneselskapet). Disse 

«utgiftene» til baneselskapet utgjør i et normalår ca 90 % av klubbens kostnader. Gjennom avtale 

med KG as har klubben forpliktet seg til å yte bidrag på hhv 150.000 for administrative oppgaver KG 

as gjør for klubben og kr. 100.000 i tilskudd til pro. Disse midlene skal dekke klubbtrening en gang i 

uken og evt andre aktiviteter styret og pro blir enige om.   

Klubben har kostnader knytte til kontingent til golfforbundet som tilsvarer omtrent 

medlemskontingenten klubben får. Det er mao et nullsumspill. Klubben må ha revisor og sammen 

med regnskapsføringen utgjør det en betydelig utgiftspost. For øvrig vil klubben budsjettmessig 

prioritere satsningen på ungdom og på baneutvikling.  

Styret legger frem et budsjett som er utformet i forståelse med KG as.  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjett for 2020.  
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Sak 10. Behandle og godkjenne klubbens organisasjonsplan. 
 

Klubbens organisasjonsplan ser slik ut:  

 

 
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner vedlagte organisasjonsplan. 
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Sak 11. Valg.  

A Valg på styret i KGK for 2020.  

 Valgkomiteen fremmer følgende forslag til valg på styret i KGK for 2020 

 

Styret har i 2019 bestått av 

Styret - Kragerø Golfklubb 

Funksjon Navn 
Leder John Peter Tollefsen  
Nestleder Tine Fehn Hovden     
Styremedlem Audun W. Pettersen (på valg) 
Styremedlem Elisabeth Kleppe Sagafos (på valg) 
Styremedlem Nina Aas 

Varamedlem Bjørn Sindre Skott 

Varamedlem Aase Marie Haugen 

 

Audun Pettersen og Elisabeth Sagafos ønsker ikke gjenvalg. Valgkomiteen foreslår følgende styre for 

KGK i 2020 frem til årsmøte 2021. 

Valgkomiteen fremmer følgende nytt styre: 

Leder           John Peter Tollefsen 
Nestleder           Tine Fehn Hovden    
Styremedlem           Nina Aas 
Styremedlem           Aase Marie Haugen (ny)  
Styremedlem           Yngvar Clausen (ny) 
Varamedlem           Bjørn Sindre Skott                   
Varamedlem           Randi Skauen (ny) 

 

A. Valg på representant til golftinget 2020- og møter i organisasjoner klubben er tilsluttet 

Styret foreslår at styret får fullmakt til å oppnevnte representant til Golftinget 2020 og til 

møter i organisasjoner klubben er tilsluttet 

Forslag til vedtak:  

Styret får fullmakt til å oppnevnte representant til Golftinget 2020 og til møter i 

organisasjoner klubben er tilsluttet 

 

B. Valgkomité 

Valgkomiteen i KGK består av:  

Randi Skauen, Ola Kristian Dille og Petter O. Lind. 

 

Styrets innstilling. 

Randi Skauen er foreslått som vararepresentant til styret. Hennes plass i valgkomiteen stilles 

derfor til disposisjon. Styret foreslår at Elisabeth Kleppe Sagafos blir nytt medlem. 

 

Vedtak: Valgkomiteen består av: 

Ola Kristian Dille, Petter O. Lind, Elisabeth K. Sagafos  

Valgkomiteen er valgt frem til årsmøte 2021.  

 

C. Revisor 

mailto:jptollefsen@gmail.com
mailto:Tine.Fehn@outlook.com
mailto:audunpe9@gmail.com
mailto:sage@sthf.no
mailto:nina.aas@orkla.no
mailto:bjorn@skott.no
mailto:aase.marie@mohaak.com
mailto:jptollefsen@gmail.com
mailto:Tine.Fehn@outlook.com
mailto:bjorn@skott.no
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Klubbens revisor er BDO. Styret ønsker å se på muligheten til å innhente anbud fra to eller 

flere revisjonsselskaper inkl BDO. Styret ber om årsmøtets fullmakt til det. 

Vedtak: Årsmøtet gir styret anledning til å innhente anbud fra minst to revisjonsselskaper 

for revisjon av regnskapene for årene 2020, 2021 og 2022.  


