Saksdokumenter til årsmøtet for driftsåret 2019

Årsmøtet avholdes kl. 18:00 i klubbens lokaler i
Flerbrukshuset på Liermoen.
Onsdag, den 4 mars 2020
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Medlemskontingent 2021
Dugnadsbidrag
Budsjett
Organisasjonsplan
Lov for Kongsvingers Golfklubb Revidert
utgave (Orienteringssak)
Valg av revisor
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a. Innstilling fra Valgkomitéen
b. Styret sin innstilling til Valgkomité 2021
Virksomhetsplanen

Del 2 Styrets årsberetning for driftsåret 2019 for Kongsvingers Golfklubb
Klubbens 8. driftsår med følgende valgte styre og tillitsvalgte:
Styreleder:
Nils Gunnar Venberget
Nestleder:
Hans Kjensjord
Styremedlemmer: Jon Ragnar Krogstad
Linn-Cecilie Snare
Ulrikke Holmberg Bråthen
Varamedlemmer: Jan Petter Torgersrud
Claus Mæland
Brit-Helen Tørrisen
Valgkomite, leder: Klaus Ånerud
Medlemmer:
Torgunn Martinsen
Rolf Arne Snare
Varamedlem:
Even Haug
Kontrollkomité:

Viggo Nilsen
Caroline Moe

Klubbens drift
2019 kan sammenfattes på denne måten; Tidlig åpning av banen grunnet
værforhold. En sommer med gode værforhold. En høst med mye nedbør. Økonomisk
gikk driften bedre enn foregående år, men fortsatt måtte det det utvises stram
økonomisk styring. Det var økonomisk rom for å foreta utbedringer på Range og
grusing av vei.
Kåret av World Golf Awards til Norges beste golfbane for 6. år på rad.
Klubbens styre har i 2019 hatt 10 møter. Økonomi har vært fokusområdet for styret i
2019.
Golfsesongen har sportslig sett gått meget bra. Vi hadde en økning i antall gjester i
forhold til 2018. Tidlig åpning, med gode klimatiske forutsetninger ga oss gode
baneforhold og generelt svært høy kvalitet på fairways og greener. Banemannskapet
fikk en lettere oppgave enn i sesongen 2018 selv om høsten ble krevende med store
nedbørmengder i september og oktober. Klubbens styre retter en stor takk til Johnny,
Håkan, Per Håkon og Raymond og øvrig banemannskap.
Klubbmesterskap
Magnea Helga Gudmundsdottir ble klubbmester for damer og Marcus Lundén ble
klubbmester for herrer. Vi gratulerer begge to.
Medlemmer, kontingenter og rekruttering
Pr. 31.12.19 hadde klubben totalt 576 medlemmer sammenlignet med 574
medlemmer i 2018, 548 i 2017 og 469 medlemmer i 2016. Av de 576 medlemmene

per 31.1219 var 136 damer og 440 herrer (25 % / 75 %). Vår ambisjon om en større
andel kvinner i medlemsmassen har heller ikke i 2019 gitt resultater.
Det er registrert 75 utmeldinger ved årsslutt. Dessuten gikk 8 medlemmer bort. På
den annen side fikk vi 85 nye medlemmer.
Satsing på rekruttering har i likhet med foregående år hatt sterkt fokus i 2019. Vi har
gitt rabatterte kurs og medlemsavgifter for nybegynnere i henhold til et opplegg som
er utarbeidet av Norsk Golfforbund. Det betyr for oss en medlemsavgift på NOK
1.500,- i år 1, NOK 2.000,- i år 2 og NOK 3 000,- i år 3. Deretter betales ordinær
avgift. Målet med dette er å øke antall medlemmer ved å gi en rimelig inngangsbillett
til golf og beholde medlemmene etter år 3.
Økonomi
2019 ble et noe bedre driftsår for klubben enn foregående år. Dette har imidlertid
sammenheng med ekstraordinære inntekter fra gaver og salg av maskiner.
Generelt om inntekter og kostnader
2019 endte opp med sum driftsinntekter på 7,042 mill. Dette er en økning på 0,9 mill
eller 15,4 % i forhold til 2018.
2019 endte opp med sum driftskostnader på 6,503 mill. Dette er en økning på 9,8 % i
forhold til 2018.
Medlemskontingenter.
Klubbens inntekter fra medlemskontingenter var kr. 1.834.600,- Dette var en økning
på kr 101 367,- i forhold til 2018.
Greenfee-inntekter viste en økning på kr 261 207,- det vil si + 18,3 % i forhold til
2018.
Sponsorinntekter
Var tilnærmet uendret fra 2018 til 2019. Vi må se dette i sammenheng med at vi
hadde en økning på 23,8 % fra 2017 til 2018. Vi er svært takknemlig for den støtte vi
mottar fra våre samarbeidspartnere.
Pro-shop
Vi fortsatte vår policy fra 2018 for å unngå stort varelager. Forsiktig med innkjøp og
unngikk «hyllevarmere». Til tross for dette hadde vi en positiv vekst både i omsetning
og margin som begge økte fra 2018 til 2019.
Momskompensasjon
Klubben fikk momskompensasjon på kr 281 492. Dette er økning i forhold til 2018 da
vi mottok kr 212 359.

Kompensasjonen blir regnskapsført som en reduksjon av lønnskostnader med kr.
50.000 og kr.231.492 på driftskostnader bane.
Klubbens lønnskostnader er bokført til kr. 2.496.848 mot kr. 2.335.217 i 2018.
Kostnader til drift av banen ble kr. 1.192.211 mot kr. 1.068.145. Av dette utgjorde
leasingkostnader på maskiner kr 612.168 mot kr. 469.892 i 2018.
Baneleie var kr 620.000 mot kr 626.067 i 2018. Nedgangen skyldes at det ble inngått
en gunstigere avtale med grunneier. Grunneier ønsket på denne måten å hjelpe
Golfklubben økonomisk og sikre videre drift i årene framover.
Klubben fikk et overskudd etter finans og ekstraordinære inntekter og kostnader på kr
519 650 sammenlignet med et overskudd på kr 151.487 i 2018.
Kr 212 500 av overskuddet er «Salgssum anleggsmidler» etter leaset maskin som er
tilbakebetalt til oss og reinvestert i ny leasingavtale. Dette gir ikke klubben økt
likviditet.
Klubben mottok også kr 158.345 i gaver fra medlemmer. Dette er vi meget
takknemlig for.
Restaurant
Max Ivan A/S har driftet restauranten i hele 2019 mot en provisjon til klubben. Vi og
våre gjester er meget godt fornøyd med den service vi får hos en profesjonell driver
av restaurantdriften. Leieinntekter fra Flerbrukshuset ble i 2019 kr 37 501
sammenlignet med kr 57 359 i 2018.
Vi ønsker å videreføre avtalen med Max Ivan A/S inn i 2020.
Helse Miljø & Sikkerhet
Det er ikke rapportert om skader/ulykker i 2018. Av styremedlemmer og
varamedlemmer, er det 4 menn og 3 kvinner. Det er stor overvekt av menn i klubben,
men styret tilstreber økning av kvinnelige medlemmer og større deltagelse i klubbens
styre og komiteer.
Klubben påvirker i liten grad det ytre miljø utover det som naturlig følger med en
golfbane.
Ansatte og frivillige medarbeidere
Golfklubben har pr. 31.12.2019 fem personer i fast stilling.
Kongsvingers Golfklubb har en stor stab av frivillige medarbeidere i diverse komiteer
og team. Disse gjør en uvurderlig innsats for klubbens eksistens. Det ville ikke vært
mulig å presentere en kvalitetsbane som vår uten slik innsats og styret takker alle

ansatte og frivillige for en meget god innsats. Dessuten rettes en stor takk til alle
våre medlemmer og samarbeidspartnere for den økonomiske støtten i 2019.
Kongsvinger, den 26 februar 2020
Styret
Kongsvingers Golfklubb

Vedlegg

Turneringskomiteen
Komiteen har bestått av Lille Storberg, Grete Gjermshus, Knut Pedersen, Kristian
Nesset, Stein Aasvestad, Jan Dalbak, Nils Venberget, Olav Nysæter, John Olav
Aamodt, Kent Josefsen og Inge Storberg (leder) For 2020 vil Olav Nysæter overta
ledervervet i komiteen.
Styret retter stor takk til Inge Storberg for den innsatsen han har gjort i
Turneringskomiteen.
Banekomiteen
Banekomiteen har bestått av: Erik Gundersen, Tom Skyrud, Per Hafthun,
Ann Rustad, Claus Mæland og Trond Sommer (leder)
Handicapkomitéen
Ledes av Olav Nysæter
Foretatt den årlige revisjon av våre medlemmers spill handicap.
Huskomitéen
Ledes av Olav Linstad
Gjennomført dugnader og i samarbeid med daglig leder deltatt i vedlikehold og
kontinuerlig oppgradering av flerbrukshuset.
Disiplinærkomité
Komitéen består av Tommy Lindstrand, Hilde Larsen og Leif Tore Ulfsbøl Leder
Golf Grønn Glede
GGG ansvarlig er Geir Inge Skotterud
Hickorygolf
Claus Mæland, leder

