
Nærmere begrunnelse for «Forslag til endring av medlemskategorier og sammenslåing av 

aksjeklasser».  

Dagens system med ulike aksjeklasser og medlemskap baserer seg på hvordan klubbens ulike 

medlemskap ble organisert ved oppstart av klubben og har senere gjennomgått få endringer. Ved 

endringer av eierskap til KG as i 2011, ble aksjene i klasse A splittet i to slik at man fikk to nye 

aksjer pr en gammel og i tillegg 500 D-aksjer (stemmerettsaksjer i KG as) pr A-aksje hvilket 

gjorde at gamle A-aksjonærer ble sittende med 1.000 D-aksjer. Samtidig fikk hver B- og C-

aksjonær 500 D-aksjer. Nye aksjonærer mottar ikke D-aksjer ved kjøp av aksjer verken direkte fra 

KG as, klubben eller privat.   

Som nedenfor gjengitt, er det i dag ikke ubetydelige forskjeller i muligheten til å utøve rettigheter 

som aksjonær / spillerettseier. Dessverre er informasjonen på hhv KGKs sider og KGs sider ikke 

synkronisert hva gjelder rettigheter som aksjonær / spillerettseier. 

Det skal også legges til at det i dag eksistere en betydelig negativitet for C-aksjonærene når det 

gjelder booking. En A eller B-aksjonær kan ikke booke inn et spill med en C-aksjonær mer enn 3 

dager i forveien i høysesongen. Samme A eller B-aksjonær kan derimot booke inn en medspiller 

fra en annen klubb 7 dager i forveien. En slik forfordeling (negativ fordel / ulempe) av egne 

medlemmer er mildt sagt uhørt.  (dette er endret for 2020 grunnet stor pågang fra greenfee-spillere. 

Kg as har mao likestilt alle spillerettseiere / aksjonærer denne sesongen).  

Styret i KGK mener tiden er overmoden for å slå sammen aksjeklassene og likestille alle 

aksjonærer / spillerettseiere. I de aller fleste klubber er det i dag bare en aksjeklasse. Klubbene gjør 

det mulig for den enkelte å betale ekstra for tilleggsgoder. Dette er noe den enkelte kan velge fra 

det ene året til det andre. Basismedlemskapet ligger fast. KGK fremstår som lite 

medlemskapsvennlig og lite endringsvillig gjennom å ha sine medlemskapsstrukturer uforandret. I 

en tid hvor golfen er i ferd med å ta seg opp og klubben kan tiltrekke seg nye spillere, er behovet 

for en moderne og tidsriktig medlemsstruktur svært viktig. Som et lite apropos kan det nevnes at 

norsk næringsliv har vært gjennom samme prosess da man gikk fra flere aksjeklasser (stort sett B 

og A-aksjer) til bare en aksjeklasse. Det er strukturen i alle selskaper idag, og alle aksjonærer 

likestilles. Noen annet er utenkelig.  

Hvilke argumenter taler for en sammenslåing? I tillegg til det som er nevnt ovenfor, bør dette 

vektlegges. 

1. Årskontingenten er lik for alle aksjeklasser 

2. Verdsettelse av ligningsverdi er lik for alle aksjeklasser (kr.2,60 for skatteåret 2019) 

3. Ligningsverdi viser hva som i dag oppfattes å være en reel aksjeverdi. Spillerettens verdi er 

hva eieren betaler i kontingent. Begge verdiene er like for alle aksjeklasser. 

4. Nye kjøpere av A eller B-aksjer får ikke D-aksjer (må kjøpes i markedet separat). Likestilles i 

så henseende med C-aksjonærer. 

5. Merverdien av retten til å booke starttid 7 dager i forveien gjennom hele sesongen, har 

gjennom årene hatt større verdi enn merkostnaden ved kjøpet av A eller B-aksjer i sin tid 

hadde.  

6. Ingen kjøper i dag B eller C-aksjer med mindre man overtar disse i forbindelse med hytte eller 

leilighetskjøp. Til tross for at man da gjerne vil ha en A-aksje, blir man sittende med en 

mindreverdig rettighet som spillerettseiere. Virker svært lite medlemskapsvennlig. Alle nye 

medlemmer kjøper A-aksje hvis de kan. Konsekvensen er at B og C-aksjonærer er låst fast 

med sine aksjer. Det finnes ingen konverteringsmulighet (B,C til A)for dem.  

7. Til tross for at C-aksjonærer betaler like mye i årsavgift, kan de ikke konvertere til 

greenfeebilletter. En åpenbar feil.  

8. Ved å sammenslå aksjeklasser tilfredsstiller man dagens krav om «like rettigheter for samme 

pris». (Årskontingenten er lik). 

9. Prisen man betaler ved kjøp av en aksje (hhv 6.000, 5.000 og 3.000) er en avgift til KGK / KG, 

men er i realiteten fiktiv siden ingen kjøper B eller C-aksjer.  

10. En sammenslåing er rasjonell og kostnadsbesparende for KGK og KG.  



11. En aksjeklasse gjør det oversiktlig for medlemmene 

12. En aksjeklasse gjør det enklere med ulike ekstra tilbud til aksjonærene / spillerettseieren slik 

mange klubber praktiserer.  

13. Sammenslåing av aksjeklasser er enkelt rent praktisk.  

14. Sammenslåing får ingen konsekvenser for eierskap i KG as. 

15.  Eventuelle endringer som må gjøres av innholdet i rettighetene til de som har spilleretten 

knyttet til leilighet på Resorten, kan gjøres separat.  

 

 

Om kategoriene, se nedenfor. 

  



  

 

Medlemskap m/A-aksje 
Forplikter medlemskap så lenge en eier aksjen 

Pris for aksje: kr. 6000 

Årsavgift 2020: kr. 8 690,- 

(kr. 725,- pr. mnd) 

 

 NGF-medlemskap / Golfkortet 

 Spill så mye golf du vil 

 Ingen greenfee 

 Mulighet for inntil 12 mnd. avtalegiro 

 7 dagers bookingtid med 3 gjester 

 Rett til å ha med 3 gjester som betaler gjestegreenfee 

 Gratis klubbtrening m/Pro hele sesongen 

 Benytte Greenfeesamarbeid med utvalgte klubber 

Medlemskap m/B-aksje 
Forplikter medlemskap så lenge en eier aksjen 

Pris for aksje kr. 5000 

Årsavgift 2020: kr. 8 690,- 

(kr. 725,- pr. mnd) 

  



NGF-medlemskap / Golfkortet 

 Spill så mye golf du vil 

 Ingen greenfee 

 Mulighet for inntil 12 mnd. avtalegiro 

 7 dagers bookingtid med 1 gjest 

 Rett til å ha med 1 gjest som betaler gjestegreenfee 

 Gratis klubbtrening m/Pro hele sesongen 

 Benytte Greenfeesamarbeid med utvalgte klubber 

 

 

Gjelder C-aksjonær og årsmedlemmer (pris c-aksjonær er 3.000 ved kjøp av aksje fra 

KG / KGK, årsmedlem ingen innmeldingspris) 

 NGF-medlemskap / Golfkortet 

 Spill så mye golf du vil 

 Ingen greenfee 

 Mulighet for inntil 12 mnd. avtalegiro 

 7 dagers bookingtid i lavsesong 

 3 dagers booking i høysesong 

 Gratis klubbtrening m/Pro hele sesongen 

Benytte Greenfeesamarbeid med utvalgte klubber 

Info under «Medlemskategorier» på hjemmesiden:  

Aksjonær 

kr 8 690/år 

Fritt spill. Booking av starttid: 7 dager 

Pris 12 mnd. avtalegiro kr. 725,- pr. mnd. 

 

Informasjon på KGs sider  

A-aksjer:  
Antall:  1000 stykker. 

Rettigheter:    

Fritt spill for 1 stk. med rett til å bestille tid for spill for 4 stk.(full 

flight) inntil 7 dager i forveien hele sesongen. Gjester betaler 
gjestegreenfee. 

Pris:    Kr. 6.000,-. 

B-aksjer:  

Antall:  400 stykker. 

Rettigheter:    
Fritt spill for 1stk. med rett til å bestille tid for spill for 2 stk inntil 7 
dager i forveien hele sesongen. Gjester betaler gjestegreenfee. 

Pris:    Kr. 5.000,-. 

C-aksjer:          

Antall:  500 stykker. 

Rettigheter:    

Fritt spill for 1 stk. med rett til å bestille tid for spill for seg selv inntil 

7 dager i forveien utenom høysesong. I høysesongen er det rett til å 

bestille tid for spill samme dag. 

Pris:    Kr. 3000,- 



I tillegg kommer registreringsavgift pr. aksje på kr.1.300. Aksjekjøp betinger også 

medlemskap i Kragerø Golfklubb.  

A, B og C-aksjene har ikke stemmerett eller rett til utbytte i Kragerø Golf AS.  

 

 

 


