
 

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Sted: Klubbhuset ved golfbanen 

Tid: 16. september 2019 kl. 20.00 

 

REFERAT: 

SAKER: 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

Godkjent med 22 stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 

3. Valg av ordstyrer og referent og to personer til underskrift av protokoll 

Ordstyrer: Hallvard Kvande  Dirigent: Jens Nervik 

Underskrift protokoll: Dagrun Dyrnes Stromberg og Palmar Brennskag 

4. Medlemskontingent 2020 

Medlemskategori Pris Greenfee 

Fullt medlemskap voksen - med spillerett (årskort) *3800,- Fritt spill 

Fullt medlemskap m/studentbevis - med spillerett *2500,- Fritt spill 

Fullt medlemskap barn/ungdom 13-20 år - med spillerett 750,- Fritt spill 

Fullt medlemskap barn tom. 12 år – med spillerett 100,- Fritt spill 

      

Greenfeemedlemskap voksen 690,- 350,- (heldags) 

  200,- (9 hull) 

Greenfeemedlemskap m/studentbevis 490,- 350,- (heldags) 

  200,- (9 hull) 

Greenfeemedlem ungdom < 20 år 350,- 200,- (heldags) 

  100,- (9 hull) 
    

Familiemedlemskap (2 voksne + x barn) med spillerett 6300,- Fritt spill 

Familiemedlemskap (2 voksne + barn) uten greenfee 1450,- 350,- (heldags) 



Ingen innmeldingsavgift. 

Medlemskontingenten inkluderer avgift til NGF med kr. 355,- pr. medlem 20 år og eldre i 

kalenderåret. Abonnement på bladet Norsk Golf er inkludert. 

*MERK: VTG-deltakere betaler halv pris for full spillerett og medlemskap året etter 

gjennomført kurs. 

Styret gis fullmakt til å endre avgifta til NGF når det er klart fra forbundet. 

Kontingentsatsene vedtas av årsmøtet. 

5. Golfsimulator 

Styrets innstilling jf. styremøte 26.08.19 legges fram på møtet. 

Forslag framlagt på ekstraordinært årsmøte: Nybygg som bygges sammen med eksisterende 

klubbhus.  

Det er i tillegg kommet et tilbud fra Alti kjøpesenter. 

Det ble redegjort for og argumentert for begge alternativer. Begge alternativer er gode på 

hvert sitt vis.  

Ekstraordinært årsmøte går for eneste framlagte forslag om nybygg. 

Styret får fullmakt til å organisere det videre arbeidet med golfsimulatoren og nybygget. 

6. Eventuelt 

Orientering og statusrapport om nye utslagssteder.  

 

 

________________________    __________________________ 

Dagrun Dyrnes Stromberg     Palmar Brennskag 

 

16.09.19 

Dirigent 

________________________ 

Jens Nervik 

 

 


