
Referat årsmøte i Surnadal Golfklubb  

Tid: 26.02.18 kl. 19.30 

Sted: Vårsøg Hotell 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede 

Leder Oddvar Væge ønsket de 16 stemmeberettigede velkomne til årsmøte i Surnadal Golfklubb.  

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.  

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen 

Ordstyrer: Oddvar Væge 

Referent: Jens Nervik 

Underskrift protokoll: Kjell Øyen og Laila E. Østbø 

Sak 4: Valg av representant til golfforbundet/golfting 

Oddvar Væge valgt som representant. Saken ble for øvrig tatt etter valget. 

Sak 5: Årsmelding 2017 

Årsmelding for 2017 ble gjennomgått i grove trekk og ble enstemmig godkjent. 

Sak 6: Revidert regnskap for 2017 

Revidert regnskap for 2017 viser et samla underskudd på 139 499,-. Redegjort litt rundt 

robotprosjektet som er årsaken til underskuddet. Revisjonsberetning har vært framlagt for de valgte 

revisorene og funnet i orden. 

Noen spørsmål rundt årsaker til nedgang i medlemsmasse. Først og fremst fjernmedlemmer går over 

til lokale klubber. Vi har ganske stabile tall når det gjelder lokale medlemmer. Kanskje er det et 

marked blant hyttefolk i området?  

Også noen spørsmål om lånet. 7 år igjen. God likviditet. 

Framlagt regnskap ble enstemmig godkjent. 

Sak 7: Organisasjonsplan 

Spørsmål om et tettere samarbeid med hotellet for pakketilbud (greenfee + overnatting), enten på 

generell basis, i forbindelse med turneringer, i feriemåneden juli o.l. Også markedsføring rundt om 

nevnes. Driving rangen har også et potensial. Styret noterer seg dette. Ramme for organisasjonsplan 

vedtas videreført uten endringer.  

Sak 8: Innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 

Sak 9: Budsjett 2018 

I forbindelse med summer rundt greenfee ble det spurt om kontroll vs. tillit. Forslag om å sette opp 

skilt med ujevne mellomrom som preventiv/opplysende virkning kan vurderes. Premier må vurderes. 



Bag-tag bør vurderes under posten annonsering. Fungerer som markedsføring også. Framlagt 

budsjett godkjent av årsmøtet, med endring på sponsorbidrag robot. 

Sak 10: Valg 

Valgkomitèen har bestått av Randi Moe Sæter (leder), Arne O. Sæter og Arthur Melling. 

Valgkomitèen har lagt fram følgende innstilling til nytt styre i 2018. 

Styreleder: Oddvar Væge (Gjenvalg 1 år) 

Nestleder: Audun Moen Skei (1 år att) 

Sekretær: Jens Nervik (Gjenvalg 2 år) 

Kasserer: Siri Vaagland (1 år att) 

Styremedlem: Tove H. Garte (Ny for 2 år) 

Varamedlemmer: Hallvard Kvande (Gjenvalg 2 år) og Einar Grønnes (Ny for 2 år) 

Banesjef: Stig Talgø og Geir Berntsen (Gjenvalg 2 år). 

 

Revisorer: Christian Madaus og Egil Nedal (Gjenvalg 1 år). 

 

Valgkomitè: Arne O. Sæter (Ikke på valg, leder for 1 år), Arthur Melling (2 år) og Palmar Brennskag (3 

år). 

 

Alle valg enstemmig godkjent ved akklamasjon. 

 

 

 

 

Jens Nervik, referent 

 

 

 

_________________________     _____________________________ 

Laila E. Østbø       Kjell Øyen 


