Referat årsmøte i Surnadal Golfklubb
Tid: 23.02.19 kl. 19.00
Sted: Vårsøg Hotell
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede
Leder Oddvar Væge ønsket de 25 stemmeberettigede velkommen 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: Laila E. Østbø og Kjell Øyen
Sak 4: Valg av representant til golfforbundet/golfting
Styret får ansvaret for å velge representant. Saken ble for øvrig vedtatt etter sak 10 valg.
Sak 5: Årsmelding 2018
Årsmelding for 2018 ble gjennomgått i grove trekk og ble enstemmig godkjent med to merknader.
Utstyr til bruk for barn og unge og til VTG-kurs skrives inn og bilder av hovedsponsorene legges inn.
Sak 6: Revidert regnskap for 2018
Revidert regnskap for 2018 viser et samla overskudd på 211 182,-. Revisjonsberetning har vært
framlagt for de valgte revisorene og funnet i orden. Hallvard orienterte kort om Golfheftet. Lånet er
på 1 100 000 og vi betaler 20 000,- pr. mnd.
Framlagt regnskap ble enstemmig godkjent.
Sak 7: Budsjett 2019
Årsmøtet vedtar å gi fullmakt til styret om å vedta budsjettet.
Sak 8: Organisasjonsplan
Ramme for organisasjonsplan vedtas videreført uten endringer og kan justeres av styret.
Sak 9: Innkomne saker
Eierskapet av simulatoren er foreslått overført til Surnadal GK, og det blir flyttet til nye lokaler på
golfbanen. Kjell Øyen supplerte litt med rekruttering som hovedargument og den verdien det er å
markedsføre oss som helårsgolfklubb. Geir Garte hadde deretter et innlegg om selskapet som
representant for styret i Simulatorgolf Surnadal AS. Etter en skade med forsikringssak skal
simulatoren tas ned. Totale leiekostnader blir redusert med ca 20 000,- og lokalet skal pusses opp.
Deretter skal simulatoren monteres opp igjen. Saken ble diskutert med flere innlegg.

Forslag til votering: Skal styret i Surnadal GK kontakte Simulatorgolf Surnadal AS for å innlede
forhandlinger om å overta simulatoren? 18 i mot, 6 for. Forslaget nedstemmes. Styreleder
oppfordrer nytt styre om å ha dialog med Simulatorgolf Surnadal AS om aktivitet framover.
Sak 10: Valg
Valgkomitèen har bestått av Arne O. Sæter (leder), Arthur Melling (2 år) og Palmar Brennskag (3 år).
Valgkomitèen har lagt fram følgende innstilling til nytt styre i 2019.
Styreleder: Hallvard Kvande (Nyvalgt 1 år – benkeforslag)
Nestleder: Einar Grønnes (Ny for 2 år - benkeforslag)
Sekretær: Jens Nervik (1 år att)
Kasserer: Siri Vaagland (Ny for 2 år)
Styremedlem: Tove H. Garte (1 år att)
Varamedlemmer: Emil Naterstad (Ny for 2 år - benkeforslag) og Knut Haugen (Ny for 1 år benkeforslag)
Banesjef: Stig Talgø og Geir Berntsen (1 år att).

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

Valgkomitè: Arthur Melling (leder for 1 år), Palmar Brennskag (2 år) og Hallstein Kvande (valgt for 3
år).

Kasserer og tredje medlem av valgkomitèen enstemmig godkjent ved akklamasjon.
Det er ikke innstilt noen på leder og nestleder fra valgkomitèen.
Benkeforslag om Hallvard Kvande som ny styreleder og Einar Grønnes som nestleder. Disse to velges,
etter litt diskusjon, ved akklamasjon.

Jens Nervik, referent

_________________________

_____________________________

Laila E. Østbø

Kjell Øyen

