
Protokoll fra ekstraordinær Generalforsamling i Kragerø Golf AS. (Org.nr. 983 156 274) 

Dato 15/12-2021 - Sted: På Teams. Til stede var 9 stemmeberettigede. 

Agenda  

1. Åpning ved styrets leder Rajko Mink. 
Rajko Mink ble valgt som møteleder. 
Han ønsket alle velkommen! 

2. Godkjenning av innkalling og Dagsorden.  
Dagsorden og innkalling godkjent. 

3. Valg av person til å signere protokollen 
Her ble Randi Skauen valgt. 

4. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer. 
Ingen kommentarer til dette. 

5. Forslag til endring av vedtekter ifm. innføring av Exit ordning. 
Styreleder redegjorde for den praktiske gjennomføringen av Exit ordningen. Det blir nå 
mulighet til å søke om Exit ordning og det blir inntil 15 medlemmer som innvilges Exit 
ordning per år i 2022 og 2023. 

Dersom flere enn 15 aksjonærer ønsker å overdra sine aksjer til Kragerø Golf AS hvert år, prioriteres 
aksjonærene etter hvor lenge de har vært aksjonær, slik at de med lengst eiertid får selge først. Har 
noen lik eiertid, vil den som meldte sitt ønske om salg til selskapet først, gå foran. Denne ordningen 
gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. Ordningen kan ikke brukes til erverv av aksjer fra 
leilighetseiere med KRC-medlemskort. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan ikke overdras 
videre.» 

Alle søknadene behandles ved årsslutt og blir gjennomført som skissert i innkallingen. 
Ottar Berge kommenterte at det var positivt med en Exit ordning, men mente det burde 
være mer enn 15 som kunne melde seg ut per år. Han ønsket at dette skulle protokolleres. 
Styreleder redegjorde og sa at det var naturlig med et begrenset antall og presiserte at dette 
må gjøres slik at det er økonomisk ansvarlig gjennom å ha forutsigbare inntekter fra 
medlemskontigenter. 
Han sa også at med innføring av Exit ordning kan det også medføre at flere ønsker 
medlemskap. 

Avstemming. (Det ble stemt digitalt via tilsendte stemmesedler, Forms) 

Punkt 4. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer. 

Resultatet ble: 

For: 8 stemmer. 

Mot: 0 stemmer. 

Avholden: 1 stemme  

Punkt 5. Forslag til endring av vedtekter ifm. innføring av Exit ordning. 

 Resultatet ble: 

 For  9 stemmer. 



Mot 0 stemmer.

Avholden: 0 stemmer
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