Årsmøtet 2020

Onsdag 3. juni 2020 kl.19.00,
Digitalt Årsmøte med bruk av MS Teams
Dagsorden:

1: Godkjenning av stemmeberettigete
2: Godkjenning av innkallingen
3: Godkjenning av dagsorden
4: Valg av møtedirigent
5: Valg av referent
6: Valg av to stk. til å signere protokollen
7: Valg av tellekorps
8: Årsrapporter styret / komiteer 2019
 Årsrapport fra Styret
 Årsrapport fra Turneringskomiteen
 Årsrapport fra Banekomiteen
 Årsrapport fra Damekomiteen
 Årsrapport fra Seniorkomiteen
 Årsrapport fra Herrekomiteen
 Årsrapport fra Hcp-komiteen
 Årsrapport fra Utleie Klubbhus
9: Balanse
10: Årsregnskap 2019 med Noter
11: Revisor-rapport
12: Innkomne forslag
13: Kontingenter 2021
14: Budsjett 2020
15: Organisasjonsplan
16: Orientering om ny lov
17: Valg
 Styre
 Kontrollutvalg
 Valgkommite

___________________________________________________________________________
Sande Golfklubb
Postadresse: PB 155, 3071 Sande
Besøksadresse: Holsrud Gård
Gamle Sørlandske 243. 3070 Sande
Mob: 97713766
E-post: post@sandegk.no - Internettadresse: www.sandegk.no
Organisasjonsnr: 881553902

Årsrapport for 2019 fra styret i SGK
Styret har i 2019 bestått av:
Leder: Ragnar Weberg
Nestleder: Per Steffensen
Styremedlemmer: Hans Jørgen Kvisle, Berit Bøhmer, Erkki Antero Tuuttu, Alf Johan Nilssen, JanPetter Halck
Varamedlemmer: Ingebjørg Aune, Knut Røland
Komiteledere 2019:
Bane:
Turnering:
Senior:
Dame:
Herre:
Valg:
HCP:
Revisorer:
Husansvarlig:
Ansvarlig utleie klubbhus:
Greenkeeper :
Pro:
Klubbsekretær:

ubesatt
Ragnar Weberg
Jan Baklund
Berit Bøhmer
Tommy Svendsrud
Cato Solberg
Rolf Hovd
Per Kartnes / Cato Solberg
Dag Olav Jensen
Aase Weberg
ubesatt
ubesatt
ubesatt

Det er avholdt 12 styremøter.
Økonomi:
Vi har som før om årene hatt en nøktern holdning til økonomien, og holdt utgiftene nede så langt
som mulig.
Vi fikk i år en uventet utgift med tilbakebetaling til Skatteetaten av MVA på drøyt kr. 300.000.
Grunnen er at klubben urettmessig fikk utbetalt MVA i 2017 og 2018 (og de første månedene av
2019), noe vi ikke har krav på / rett til. Disse utbetalingene måtte vi derfor i år betale tilbake.
Uten denne utgiftsposten, hadde vi endt opp med et pent overskudd.
I stedet endte vi med et underskudd på ca. kr. 43.000.
Vi har i år hatt rekord for greenfee-inntekter, og også pen økning av salg fra ballmaskin.
Kaffe- og brus-automatene i registrerings-kontoret har vært en utgiftspost i alle år. Leasingavtalen
utgår i mars 2020, etter 5 år, og blir ikke fornyet. Alternativt opplegg for salg av brus-kaffe må
etableres.

Avdrag på lån til Sande Kommune, ca kr. 100.000 per år vises ikke i driftsrapporten, men vises i
balanse-rapporten. Lånebeløpet går ned tilsvarende avdragets størrelse. Men innholdet på vår
bankkonto går også tilsvarende ned.

Sponsor-inntektene er omtrent som i 2018. Det er vanskelig å rekruttere sponsorer, men vi vil
fortsette arbeidet med sponsorer i fremtiden, da sponsorinntekter viktig for klubben.
Grasrotandelen har blitt en merkbar inntektskilde for klubben. Vi har nå 93 grasrotgivere, men vi
bør prøve å verve flere.
Bruktmarkedet er en verdifull inntektskilde for klubben.
Klubbhusutleien er en god inntektskilde, og har i år økt betydelig fra 2018. Ansvarlig for
klubbhusutleien har vært Aase Weberg.
Klubbhuset / kiosken har vært holdt åpent for golfere ved turneringer, men har for øvrig stort sett
vært stengt.
Styreformann har vært klubbens regnskapsfører også i 2019, med bruk av regnskapsprogrammet
Visma eAccounting.
Medlemskap:
Pr. 31. desember 2018 har SGK 448 medlemmer.
År
Totalt
Over 60 år
25-60 år
Under 25 år
2019
438 *
171
224
43
2018
448
169
233
46
2017
445
154
247
49
2016
489
156
279
54
2015
593
176
343
74
2014
647
2013
826
2012
1017
*Per 1.1.2020 var det 6 nye varslede utmeldinger, slik at antall per 1.1.2020 er 432 medlemmer.
Vi mister fortsatt medlemmer, men nedgangen har vært avtagende. Vi håper dette betyr at trenden
med årlig betydelig nedgang er snudd. Avtagende medlemstall er bekymringsfullt, siden
medlemskontingenten er klubbens største inntektskilde.

Dugnad:
Gjennom hele 2019 har vi fortsatt drevet klubben med en stor og verdifull dugnads innsats. Ca 3500
dugnadstimer er registrert. Med en timepris på kr. 250, tilsvarer det mer enn 3/4 mill. kroner.
Det vil fortsatt være behov for sterk dugnadsinnsats i fremtiden, for å holde SGK i god stand.

Vi trenger stadig medlemmer som kan ta i et tak på mange felt. Det er en fast kjerne som utfører
mesteparten av dugnaden, men det er ønskelig å få inn flere nye krefter i dugnads-staben. Med
flere aktive, blir belastningen mindre på den enkelte.
En stor TAKK til alle som står på for at vi skal få en god bane og klubb.
Banen:
Banedriften i 2019 har for det meste dreid seg om vedlikehold.
Mesteparten av jobben har vært klipping (greener, fairwayer, rough, drivingrange), og pleie av
greenene (gjødsling, sprøyting, dressing, lufting, etter-såing).
Det er en stabil og effektiv «klippe-gjeng», mens mesteparten av arbeidet med greenene har vært
utført av Sigmund og styreleder.
Styret har hatt en dugnad for fjerning av ugress («kjempe») på greenene. Det ble også holdt en
dugnad for å få vekk områder / flekker på greenene med manglende gressvekst.
Resultatet har blitt meget bra.
Ukentlig om-hulling på greenene har vært utført av herregruppen.
Vanningsanlegget har fungert stort sett problemfritt i år (Cato, Bjørn, Dag Olav).
Drivingrangen har vært klippet stort sett x 1 per uke, og ballsamling / -innkjøring x 2 per uke, av
trion, Bjørn, Dag Olav, og Tom.
Klipping av rangen krever koordinering med ballinnkjøring – ballplukking, og dette er en utfordring.
Man har stort sett fått dette gjort umiddelbart etter senior-turneringene på torsdager.
Marshall-tjenesten fungerer, noen få er pågrepet uten å ha betalt.
Møter:
• Det avholdt 12 styremøter.
• Det er avholdt arrangement for Allidretten.
• Det har ikke vært avholdt noe møte med grunneierne i 2019.
Klubbhuset:
Klubbhus-utleien har vørt bedre enn foregående år. Dette er en viktig, men arbeids-krevende
oppgave, og tilfører klubben betydningsfulle økonomiske bidrag.
Kafedriften i klubbhuset er en utfordring. Kafeen har vært åpen noen dager, samt under
turneringene. Ellers har klubbhuset stort sett vært stengt, da vi ikke har folk til å drifte kaffen.
Turneringer
Det er avholdt ca. 80 turneringer i 2019, inkludert de faste Dame-, Herre-, og Senior-turneringer
hver uke.
Oppslutningen om klubbens turneringer kunne vært bedre.
Klubbsekretær:
Klubben har heller ikke i år noen sekretær / daglig leder. Denne funksjonen ivaretas av styreleder.
Greenkeeper:
Vi har i år ikke hatt noen ansatt greenkeeper. Vi har derimot engasjerte Sverre Martinsen
(greenkeeper på Ballerud GK) som greenkeeper-konsulent. Dette har fungert veldig bra. Han har

besøkt banen gjennom sommeren, og gitt råd fortløpende om hva som bør gjøres. Oppgavene har
vært utført fortløpende på dugnadsbasis, for det meste av Sigmund, samt styreleder.
Klubben har også fått leie / låne diverse maskinutstyr fra Sverre.
Pro / VTG:
Det er avholdt noen VTG-kurs, som har vært holdt av klubbens egne medlemmer. Vi har heller ikke i
år hatt noen pro.
Diverse:
Vi har også i år hatt Bruktmarked, meget vellykket, som innbrakte ca. kr. 35.000.
En velfortjent Fest for dugnadsgjengen har vi også hatt, med 25 deltagere.
Heller ikke i 2019 har vi hatt noen aktiv Junior-gruppe. Vi trenger en «ildsjel» som kan påta seg
denne viktige oppgaven.

Styret har tro på at SGK gjennom fortsatt målrettet økonomisk styring og aktiv dugnadsinnsats har
en god fremtid.

Sande 09.02.2020
For Sande Golfklubb

……………………………….
Ragnar Weberg
Styreleder

…………………….……………
Per Steffensen
Nestleder

……………..……………..…….
Alf Johan Nilssen
Styremedlem

……………………………….
Erkki Antero Tuuttu
Styremedlem

……………………………….
Berit Bøhmer
Styremedlem

…………………………………..
Hans Jørgen Kvisle
Styremedlem

…………………………….
Jan-Petter Halck
Styremedlem

Årsrapport fra Turneringskomiteen, Sande Golfklubb, 2019
Turneringskomiteens sammensetning
Leder: Ragnar Weberg
Medlemmer: Wenche Utheim, Unn Brodahl, Jan Baklund, Torleif Jore, Rolf Hovd, Stian Trømborg (fra
august)
Aktivitet:
Det er avholdt 5 TK møter.
TK har arrangert følgende turneringer:
Vårspretten 4. mai (19 deltagere)
Eclectic 2019. Startet opp som vanlig, men ble avviklet utpå sommeren pga. svært liten deltagelse.
Sande Open 18.august (46 deltagere). Meget vellykket arrangement.
Klubbmesterskapet 31.august & 01. september (19 deltagere)
• Klasse Herrer: Vinner Haakon Aleksander Hole
• Klasse Damer: Vinner Wenche Utheim
Golftur til Sverige 20. – 22. september.
De avholdte turneringer har vært vellykket gjennomført, med mye positive tilbakemeldinger.
Deltagelsen på våre turneringer er imidlertid relativ liten, og TK kunne ønske at flere av klubbens
medlemmer ville stille til start.
TK ser på turneringer som et viktig bidrag til å øke samholdet i klubben, og styrke det sosiale miljø og
engasjement.

Januar 2020
For Turneringskomiteen
Ragnar Weberg

Årsrapport fra Banekomiteen, Sande Golfklubb, 2019
Medlemmer i banekomiteen 2019 har vært:
Hjermund Martinussen, Cato Solberg, Dag Jarle Taagerud, Dag Olav Jensen,
Sigmund Arve Ovenstad, Ragnar Weberg.
Banekomiteen har ikke hatt noen formel leder i 2019.
Året 2019 har vært preget av vedlikehold av banen, og lite nyetableringer.
Gjennomført banearbeide:
✓ Klipping av greener / foregreener, fairwayer, utslag, stier, rough, og
drivingrange har blitt regelmessig gjennomført gjennom hele sesongen.
✓ Det er gjennomført lufting, ettersåing, gjødsling, sprøyting og dressing av alle
greener, etter oppskrift fra greenkeeper-konsulent. Utstyr ble leid fra
greenkeeper Sverre Martinsen, Ballerud Golfklubb.
✓ Det er ikke gjennomført sprøyting mot kløver i år.
✓ Vanningsanlegget har stort sett fungert forskiftsmessig i år.
✓ Trær og busker er holdt nede.
Vi har i 2019 ikke hatt noen ansatt greenkeeper, men har hatt greenkeeper Sverre
Martinsen (Ballerud) engasjert som vår greenkeeper-konsulent.
Det aller meste av arbeidet på banen har blitt utført som dugnad, og vi er svært
takknemlig for alle som velvillig stiller opp til alle disse oppgavene.

Sande februar 2020
Ragnar Weberg

Årsrapport fra Damegruppa i Sande Golfklubb 2019
Damegruppa har vært ledet av en arbeidsgruppe:
Lise Hovd, Anne Grete Bamrud,Anne Grethe Høydahl, Grethe
Hammersborg, Wenche Utheim, Aase Weberg, kass, og Berit Bøhmer,
leder.
Damegruppa startet sesongen 2019 med golftur til Sverige 26.- 28.april
2019 som tradisjonens tro, bodde vi på Tanums Gestgiveri, hyggelig og
fin tur. Vi spilte på Fjelbacka og Strømstad.
Ca 10 -15 damer har deltatt på faste damedager,mandager.
avsluttet i okt, tilsammen 19 mandager.
Damegruppa har hatt ansvar for tre turneringer.
Jordbærturneringen gikk av stabelen 24.juni.
48 damegolfspiller fra klubber i Vestfold og Buskerud deltok ( to på
venteliste) det var rekord !
Det ble spilt Texas schramle med 4 på lag.
Hyggelig sosialt samvær med jordbær og kaker etter turneringen som
utad er turneringen blitt svært posivit ansett.
Bodil, Elisabeth og Sonja tok ansvar for Pink Cup - og grillturnering, ca
15000 kr ble sendt til kreftforeningen.
Sande Golfklubb, damegr hadde ansvar for del to i Vestfold Ladies, vi
stilte mangfoldig opp og tok vandrepokalen hjem til Sande igjen.
Primus motor Bodil Haavik, gikk i gang med Bruktmarked 19.og20.okt
som gav ett stort overskudd til klubben 34000 kr
Dugnadsfesten ble arr. av Damegr. 25 golfere deltok.
Damegruppa hadde årsmøte og sesongavslutning på Holsrud 9.des
2019.
Berit

Årsrapport Sande Senior 2019
1. Dødsfall
I løpet av sesongen mistet vi tre venner, Oddvin Osnes, Roar Selliseth og Tor Samland. Det
ble sendt blomster eller minnegaver til bisettelsene.
2. Drift
Gruppen har vært ledet av Jan Baklund med utmerket assistanse av Wenche Utheim. Vi har som vanlig
gjennomført turneringer hver torsdag hele sesongen, tilsammen 24.
En lang periode hadde vi Anne Mortensen som ivrig vaffelsteker, hele 18 ganger av 24, så hun har
virkelig vært en viktig bidragsyter. Hun har fått en flaske vin i belønning per gang for sitt arbeid.

3. Turneringene
Det har vært gjennomført 24 turninger fra 18. april til 17. oktober. 2 turneringer ble avlyst, en på
grunn av dårlig vær og en på grunn av begravelse.
Totalt 43 spillere har deltatt en eller flere ganger, 15 damer og 28 herrer. Deltagelsen har vært gledelig.
I gjennomsnitt har vi vært 21 spillere, 5 damer, 10 herrer og 6 veteraner Toppen var 32 spillere og
bunnen var 14. Veteranklassen ble etablert på forespørsel fra spillere over åtti år.
Vi har bare hatt vin som premiering. Det har ikke kommet noen protester mot dette så det vil gruppen
videreføre.
Order of Merit konkurransen med summering av de seks beste rundene målt med gjennomsnittlig
netto slag. Wenche og Jan skulle sponse premier til vinnerne i dame- og herreklassen. I og med at
begge var ubeskjedne nok til å vinne hver sin klasse ble prosjektet skrinlagt. Vi legger om litt neste år.
Våravslutningen ble tradisjonen tro avholdt på Norsjø med bare 15 deltagere. Vi må vurdere om vi må
ha en turnering nærmere Sande for å få med fler.
Høstavslutningen ble gjennomført 18. oktober med 18 deltagere og Wenche’s asiatiske suppe som
bevertning.

4. Økonomi
Deltageravgiften har hele perioden vært kr. 100 og totale inntekter utgjør kr. 51.650. Av dette har det
gått kr. 28.013 til premier innkjøpt på Vinmonopolet, kr. 17.040 til klubben for kaffe og mat og Kr.
5.860 til mat og diverse. Overskudd på Imjelt, Kr. 450 er lagt inn i drift.
Gruppen bygger ikke opp kapital, men for å ha et lite fond ble det på en turneringsdag innkrevd
dobbel startavgift. Fondet utgjør nå Kr. 1.300. Kr. 1.505 har vært brukt til deltagelse ved tre
begravelser.

4. Vintersesongen
Torleif står i sin helhet for turneringene på Imjelt.

5. Sesongen 2020
Vi vil fortsette turneringsplanen hver torsdag. Vi vil spille mye netto for å se på utviklingen av det nye
handicap systemet.
Engersand, 11. november 2019
Jan Baklund

Rapport fra Meny Herregolf 2019
Også i 2019 var Meny Sande herregruppas sponsor. Tirsdager er tydelig vis en fin golfdag, for vi fulgte
opp 2019 med over 20 i snitt. Rekorden var 26 spillere som møtte opp. Totalt var det 45 spillere som ble
registrert med en runde eller flere i «Order of Merits».
Vi startet rekordtidlig 23.april og hadde finalen 28. September.
Årets «Order of Merits» ble spennende helt til slutt. Det har aldr vært så gjevne som det ble denne
sesongen. 12 spillere var innenfor 100 poeng opp til vinneren.
Vinneren i sesongen 2019 ble Roger Edvardsen. Med 585 poeng var han seks poeng foran Svein Erik
Lauvdal og Tommy Svendsrud, som delte 2. Plassen med 579 poeng.
For første gang i klubbens historie, stilte vi lag til lag NM. Det foregikk på Sandefjord golfbane. Etter en
spennende kvalik runde på hvem som skulle få være med på NM, representerte følgende spillere for
klubben: Roger Edvardsen, Haakon Hole, Svein Erik Laudal, Ola Fjelnseth og Tommy Svendsrud
Målet var å bli blant de 10 beste i 2. Divisjon. Vi ble nr 9, etter å ha ligget på 6. Plass etter første dag.
Takk til klubben som betalte startkontigenten. Herregruppa spanderte t-skorter.
Herregruppa har hatt ansvaret for å hulle om på banen. Herregruppa tilbød seg å klippe greener en gang
i uken, men klubben takket nei.
Meny Sande Herregolf, er litt «løs» i organisasjonsformen. Tommy Svendsrud har vært drivkraften, med
god hjelp fra Per Steffensen, Stian Trømborg og Kjell Cato Løvaas.
Skrevet av Tommy Svendsrud

Årsrapport fra Handicapkomiteen til årsmøte 2020 i Sande GK

Komiteen har behandlet henvendelser fortløpende uten noen kontroversielle saker.
Kun 1 regulering av HCP etter begrunnet forespørsel.

Rolf Hovd
Leder handicapkomiteen

ÅRSRAPPORT – UTLEIE AV KLUBBHUS 2019
I 2019 har klubbhuset vært leid ut i alt 30 ganger (en økning på 8 fra
året før). Som tidligere har lokalet vært utlånt til Ruudgata
veiforening.
Klubben har brukt lokalene selv en rekke ganger som for eksempel;
Senior- og damedagene, jordbærturnering, Pink cup/grillturnering,
klubbmesterskap, «maxbo-turnering», avslutning herregruppa,
avslutning damegruppa og dugnadsmiddag.
I tillegg har jeg arrangert 5 klubbkvelder hvor overskuddet nok en gang ble
brukt til blomster til blomsterkassene ute.

Jeg overtok som kjent ansvaret for utleie igjen etter at Arild Johansen
døde i juli 2018.
Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger meg som har ansvaret for
utleien.
Det er med litt blanda følelser jeg har kasta inn håndkle, men alderen
krever sitt, og nå er det på tide å overlate stafettpinnen til andre.
Bodil Haavik og Berit Bøhmer overtar ansvaret hvor Bodil har det
administrative ansvaret.
Nok en gang sier jeg altså takk for meg som «klubbhusansvarlig» og
ønsker Bodil og Berit lykke til med jobben.

Sande, 20. januar 2020
Aase Weberg

Sande Golfklubb
881553902

Balanserapport

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019
Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Ved
periodens
begynnelse

Endring

Ved
periodens
slutt

180 144,31
468 215,31
2 488 709,91

0,00
0,00
0,00

180 144,31
468 215,31
2 488 709,91

EIENDELER
Anleggsmidler
1100 Klubbhus
1101 Vanningsanlegg
1130 Baneprosjekt
1192
1200
1213
1214
1215
1218
1219
1220
1221
1222

Lager / Maskinrom
Maskiner og anlegg
Toro Vibrovalse til greenklipper
Åkersprøyte
Toro GM 4700 roughklipper
Massey Fergusson
John Deere 3235 Fairway-klipper
Dakota dresseapparat
Golfbil migels (bensinbilene)
Golfbiler Clubcar 3 stk (elektriske)

47
4
26
7
111

283,64
892,16
200,00
950,00
900,00
1,00
250,00
000,00
750,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 387 796,33

0,00

3 387 796,33

1 000,00
588 366,12
197,60
149 691,44
24 702,00
6 638,11

0,00
-154 354,62
0,10
1 111,00
-115,00
-6 284,66

1 000,00
434 011,50
197,70
150 802,44
24 587,00
353,45

770 595,27

-159 643,18

610 952,09

4 158 391,60

-159 643,18

3 998 748,42

-1 032 484,25

43 139,12

-989 345,13

0,00

0,00

0,00

-1 032 484,25

43 139,12

-989 345,13

-3 050 924,04

98 436,00

-2 952 488,04

-11 676,10

10 968,85

-707,25

-7,50
12 319,20
-9 618,91

7,50
-11 527,20
9 618,91

0,00
792,00
0,00

-57 000,00

0,00

-57 000,00

26
15
3
7

Omløpsmidler
1900 Kontanter
1920 Brukskonto 15942447962
1921 Driftskonto 15032071934
1922 Tilbakef›ringsfond Grunneiere 12038644082
1931 Sparebank Øst 20202956193
1950 Skattetrekkskonto 50810776886

SUM EIENDELER

47
4
26
7
111
26
15
3
7

283,64
892,16
200,00
950,00
900,00
1,00
250,00
000,00
750,00
500,00

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
2050 Annen egenkapital
Udisponert resultat
Udisponert resultat
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)
Gjeld
Langsiktig gjeld
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld
2400 Leverandørgjeld
2700 Utgående mva, høy sats
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
2785 Avsatt arbeidsgiveravgift p† feriel›nn
2910 Gjeld til ansatte

Utskrevet av Ragnar Weberg 15.01.2020 12.47.29

Visma eAccounting
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Sande Golfklubb
881553902

Balanserapport

2940 Skyldige feriepenger

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Saldo

Utskrevet av Ragnar Weberg 15.01.2020 12.47.29

Ved
periodens
begynnelse
-9 000,00

Endring
9 000,00

Ved
periodens
slutt
0,00

-74 983,31

18 068,06

-56 915,25

-3 125 907,35

116 504,06

-3 009 403,29

-4 158 391,60

159 643,18

-3 998 748,42

0,00

0,00

0,00

Visma eAccounting
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Resultatrapport 2019 Sande Golfklubb
Reelt
2019

Budsjett
2019

Reelt
2018

32702

40000

14500

4544

3000

2856

12028

10000

8829

574

8000

8472

163500

140000

144650

50000

50000

49000

3200 Medlemsavgift

584340

580000

592760

3221 Greenfee

293782

170000

181514

3222 Ballmaskin

91805

65000

64516

3223 VTG-kurs

11300

15000

15000

3227 Golfskap

14800

11000

11700

3229 Bruktmarked

33399

25000

28572

0

20000

35772

55678

45000

39037

9658

9000

9465

3490 MVA-kompensasjon, 6 terminer

91494

70000

76885

3600 Leieinntekter Golfbiler

19410

8000

8175

0

0

1000

3602 Leieinntekter Klubbhus

99665

75000

61525

3900 Andre driftsrelaterte inntekter

11196

3000

3528

8250

7000

7000

43835

30000

36015

5771

8000

8871

13723

15000

15786

1651454

1407000

1469158

-5890

-4000

-4413

0

-400

-400

-16020

-22000

-25627

-958

-500

-1018

Driftsinntekter
3000 Salg fra kiosk
3001 Salg fra proshop
3002 Salg fra kaffe-/brus-automat
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri. Golfheftet.
3123 Årsgreenfee
3125 SPONSOR-avtaler. Salg av annonser, avgiftsfri

3401 Offentlig st›tte / refusjon
3403 Norsk Tipping / Grasrotandelen
3410 Tilskudd NIF

3601 Leieinntekter Jord

3901 Golfkortet
3950 Turneringskomiteen
3990 Diverse Inntekter, Purregebyr
3991 Fakturagebyr
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
4300 Innkjøp Kioskvarer 25%
4301 Innkjøp proshop
4330 Innkjøp Kioskvarer 15%
4340 Innkjøp Kioskvarer, avgiftsfritt

4352 Turneringskomiteen, premier mm

-16598

-4000

-3165

5011 Lønn Greenkeeper

0

-30000

-75000

5090 Feriepenger

0

-9000

-9000

5400 Arbeidsgiveravgift

0

0

-10575

5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn

0

-800

-1269

6015 Avskrivning på maskiner

0

-30000

-30000

-295

0

-112

-53619

-50000

-52238

-166875

-150000

-150000

6320 Renovasjon, vann, avløp mv.

-29323

-20000

-19541

6390 Diverse kostnader lokale, vask mm

-24424

-20000

-19325

6420 Leie datasystemer. Betalingsautomat

-26032

-25000

-25813

6450 Leie Opera automater

-36372

-33000

-33080

-312760

-313000

-312761

-1160

-100000

-3094

6540 Kjøp Inventar

0

-1000

-1100

6545 Kjøp Datautstyr

0

-2000

-1950

-300

-500

-439

0

-2000

-1568

6590 Annet driftsmateriel

-5859

-10000

-13726

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger

-5326

-10000

-10964

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

-25981

-15000

-15810

6630 Banehold, Sand, Frø, Gjødsel, Vanning

-71383

-100000

-104050

6640 Utstyr golfbane, skilt, matter mm

-21191

-5000

-7159

-104683

-60000

-60733

0

-10000

-24255

6705 Honorar Regnskap

-5175

-3000

-3528

6710 Honorar Konsulent

-37500

6790 Annen fremmed tjeneste

-12128

6100 Frakt, transport og forsikring
6200 Strøm
6310 Leie av Klubbhus

6490 Baneleie
6502 Kjøp av maskiner

6550 Driftsmateriale kiosk
6551 Driftsmateriale Kontor

6650 Reparasjon / vedlikehold banemaskiner
6660 Utbedring bane

6800 Kontorrekvisita
6810 Datakostnad

0
-7500

-7800

-1000
-4305

-5000

-7212

0

-1000

-6250

-525

-700

-715

-12525

-1500

-11375

6850 Scorekortmodulen-Golfbox

-3500

-3500

-3500

6860 Møter, kurs, oppdatering etc.

-6000

-3000

-8670

6820 Trykksaker
6821 Golfkort
6822 Kontingenter Pink Cup, NSG mm

6891 Programvare, oppdat., kurs

-1000

6892 IT-avgift NGF

-19207

-20000

-19206

6900 Telefon, Fax, Internett

-21289

-6000

-6230

0

-2000

-1803

-21804

-30000

-30839

7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

-8013

-15000

-15000

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

-8815

0

0

0

-500

-720

-153006

-158000

-158330

7412 Hjemmeside

-3333

-3000

-3000

7413 Sendregning

-10942

-10000

-10508

-6979

-6000

-6000

0

-1500

-1562

-26215

-25000

-24259

-3063

-2652

-2652

-720

0

0

-11998

-9000

-9988

-516

-3000

-3116

-5782

0

0

-341910

-5000

-45664

6903 Mobiltelefon
7000 Drivstoff transportmidler

7320 Reklamekostnader
7410 Års-Kontigenter, NGF

7416 Hjertestarter - serviceavtale
7420 Gaver
7500 Forsikringspremier
7608 NRK kringkastningsavgift
7609 Diverse lisenser
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget
7792 Dugnadstiltak
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
SUM Driftskostnader
Driftsresultat

-1650296 -1351052 -1406118
1158

55948

63040

1460

991

991

Finansielle poster
8051 Renteinntekt bankinnskudd
8150

0

8151 Renter Banklån Sande kommune

-45756

-45750

-35001

Sum Finanskostnader

-44296

-44759

-34010

-1694592 -1395811

29030

Sum Utgifter
Årsresultat

-43139

11189

29030

Sande 08.01.2020
For Sande Golfklubb

……………………………….
Ragnar Weberg
Styreleder

…………………….……………
Per Steffensen
Nestleder

……………..……………..…….
Alf Johan Nilssen
Styremedlem

……………………………….
Erkki Antero Tuuttu
Styremedlem

……………………………….
Berit Bøhmer
Styremedlem

…………………………………..
Hans Jørgen Kvisle
Styremedlem

…………………………….
Jan-Petter Halck
Styremedlem

Note til årsregnskap 2019
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbund – Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
(NIF-RRB) og god regnskapsskikk.
Regnskapet er ført i regnskaps-systemet Visma eAccounting.
Skatt Det er ikke skattekostnad, da foreningen er unntatt beskatning.
Det er ikke utbetalt styre honorarer i 2017. Styremedlemmer (og komite-ledere) får fri Årsgreenfee.

Konto 3401 Offentlig støtte / refusjon
Mesteparten av summen for 2018 gjelder tilbakebetalt fra NAV sykepenger for greenkeeper i 2018.
Konto 5011 Lønn Greenkeeper Vi har ikke hatt ansatt greenkeeper i 2019, og derved ingen
lønnsutgifter. Derfor heller ingen utgift til feriepenger (Konto 5090) eller arbeidsgiveravgift (Konto
5400).
Derimot har vi hatt en «greenkeeper-konsulent», som har fått utbetalt honorar. Dette fremkommer av
Konto 6710
Konto 6015 Avskrivning på Maskiner Siden driftsresultatet viser et underskudd i år, er det ikke gjort
noen nedskrivning av maskiner i 2019.
Konto 6650 Reparasjon / vedlikehold av banemaskiner. Vi har i 2019 hatt en grundig service og
gjennomgang / reparasjon av greenklipper og roughklipper.
Konto 6710 Honorar Konsulent Se note til Konto 5011
Konto 6900 Telefon, Fax, Internett Etter at det ble innstallert bredbånd, har avgiftene gått opp
Konto 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Den høye summen gjelder tilbakebetaling av MVA.
I 2017 og 2018 fikk klubben tilbakebetalt MVA, som vi ikke hadde rett på. (Idrettsklubber generelt har
ikke krav på å få refundert MVA). Disse feilutbetalingene i 2017 og 2018 ble av Skattevesenet oppdaget
ved begynnelsen av 2019, og resulterte i et krav om at vi måtte tilbakebetale disse pengene, i alt drøyt
kr. 300.000.

Forslag årsmøte 2020
1. Styresammensetting
Er det i vår klubb nødvendig med styreleder, nestleder og 5
styremedlemmer?

2. Pynte banen
Rydde rundt elva i dalen på utslag 1 så det ser litt mer tiltalende ut for
gjestespillere, og oss selv.

3. Åpen Sommerkiosk
Søke NAV om hjelp 20. juni- 10. august fra kl. 10:00 – 16:00

4. Ønsker du å bli like god golfspiller som Viktor Hovland?
Forsøke å dra i gang barne-/juniorgolf igjen.
Etter at Viktor Hovland har gjort slik suksess ute i verden er det kanskje
litt aktuelt? Sende innbydelse til alle omkringliggende skoler til info.
møte med barn og foreldre. (Smi mens jernet er varmt).

Sande, 1. mars 2020
Valgkomiteen

Styrets bemerkning til Valgkomiteens forslag til Årsmøtet:
Ad 1. Styresammensetning.
Det er ikke påkrevet med så mange styremedlemmer, så svaret på spørsmålet er Nei.
Antallet styremedlemmer er imidlertid vedtatt i klubbens lov.
Dersom antall skal endres, krever det at Årsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall.
Deretter må signerte Årsmøteprotokoll og endret lovtekst sendes inn til Vestfold Idrettskrets til
informasjon.
Forslagsstiller har ikke noe forslag til annet antall styremedlemmer, så hvis Årsmøtet ønsker en
annen sammensetning av styret, må dette foreslås og vedtas av Årsmøtet.
Punkt 2, 3, og 4 ansees ikke som saker egnet for Årsmøtevedtak.
Vi velger allikevel å kommentere dem.
Ad punkt 2. Rydde i dalen mellom utslag og green på hull 1.
Dette er absolutt et godt forslag.
Det krever imidlertid at medlemmer er villig til å gjøre jobben som en dugnadsinnsats.
Det nedlegges allerede en betydelig dugnadsinnsats i klubben, hvorav endel er absolutt påkrevet for
at klebben skal eksistere.
Dugnadsarbeide for «forskjønnelse» av banen er absolutt ønskelig, og det er mange oppgaver på
banen som er ønskelig å få gjort.
Hvis noen ønsker å danne en dignadsgruppe som tar ansvar for å rydde dalen, har styret ingen
motforestillinger til dette.
Dugnadsoppgaver på banen burde høre inn under Banekomiteens ansvar. Dessverre har
Banekomiteen ikke hatt noen formell leder de siste årene, en utfordring vi burde jobbe mer aktivt
med.
Ad punkt 3.
En av klubbens svakheter er at vi ikke har åpen bemannet kiosk.
Styret er positive til at det kan søkes NAV om hjelp til å drifte kiosken i noen sommeruker.
Imidlertid, siden vi ikke har medlemmer som er tilstede i kiosken, er det ikke greit å slippe en NAVarbeider til der på egenhånd. Vedkommende må isåfall oppløres av klubben på forhånd, av en som
kan systemet.
Det er tidligere gjort henvendelse til NAV om dette, med negativt resultat.

Ad punkt 4.
En sovende juniorkomite uten noen medlemmer / leder, er en av klubbens største mangler. For å
drive aktiv barne-/junior-aktivitet, kreves det noen engasjerte ildsjeler som er villig til å påta seg
denne oppgaven. Problemet har vært at vi mangler slike personer.
Styret er veldig positive til å få liv i junioravdelingen igjen, og er takknemlige for forslag til personer
som kan påta seg denne rollen.
Når / hvis vi har disse personene på plass, er det absolutt en god ide å sende info / invitasjon til
omliggende skoler mm.

2. mars 2020
Styret Sande Golfklubb

Forslag: Finansiell støtte til deltagelse i lag-NM for herrer
Bakgrunn:
I 2019 så deltok Sande golfklubb i lag-NM. Det ble gjennomført åpen turnering for alle
medlemmer som ønsket å prøve å kvalifisere seg til de 5 plassene på NM laget. Vi kunne
selvfølgelig ønsket oss enda flere som ønsket å kvalifisere seg men alt i alt så var vi fornøyd
med interessen og merker allerede at dette er blitt ett mål for flere å prøve å komme med på
laget.
Kriteriene som ble lagt til grunn i 2019 var at regjerende klubbmester var automatisk kvalifisert
og at det 4 beste i kvaliken også fikk plass.
For 2020 så prøver vi å gjøre en liten endring som innbærer at Klubbmester er kvalifisert. Det
spilles om 3 plasser og ett wildcard deles ut som kapteinen og klubbmester plukker.
Forslag blir da:
Det legges inn i budsjettet at klubben dekker utgiften for deltakelse i lag-NM for herrer.
Mvh
Svein Erik Laudal

Styrets bemerkning:
Styret synes det er positivt at Sande golfklubb har spillere som ønsker å delta i lag-NM, og synes det er
naturlig at klubben dekker deltakeravgift til dette. (Utgiften for å melde på lag i 2019 var kr.3600.-, som
ble dekket av klubben.) Evt andre utgifter kan også vurderes dekket, med et øvre tak på kr. 5000.
Det er et mål å holde budsjettet så oversiktlig som mulig, og ikke ha for mange spesielle enkeltposter. Vi
mener derfor at utgifter til deltagelse i lag-NM kan budsetteres inn i posten 4352 Turneringskomiteen.
4. mars 2020
Styret i Sande Golfklubb

Kontingent 2021
Styret i Sande Golf klubb foreslår følgende kontingent for 2021
MEDLEMSTYPE
HOVEDMEDLEM
PARTNER TIL HOVEDMEDLEM
MEDLEM
UNGDOM 20-24 år
JUIOR 13-19 år
JUNIOR UNDER 12 år
Februar 2020
Styret

KONTINGENT 2020
1700
1100
1200
800
400
150

Forslag til fullmakt for styret

BAKGRUNN:
Årsmøtet skal velge representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der idrettslaget har
representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styrets Forslag:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der
idrettslaget har representasjonsrett.
Februar 2020
Styret i Sande Golfklubb

Budsjett 2020
Sande Golfklubb Org.nr. 881553902
Kontonr. og navn

Budsjett
2019

Reelt
2019

Budsjett
2020

Drifts-Inntekter
3000 Salg fra kiosk

40000

32702

30000

3000

4544

4000

10000

12028

12000

8000

574

0

140000

163500

160000

50000

50000

50000

3200 Medlemsavgift

580000

584340

570000

3221 Greenfee

170000

293782

200000

3222 Ballmaskin

65000

91805

85000

3223 VTG-kurs

15000

11300

12000

3227 Golfskap

11000

14800

14000

3229 Bruktmarked

25000

33399

25000

3401 Offentlig st›tte / refusjon

20000

0

0

3403 Norsk Tipping / Grasrotandelen

45000

55678

55000

9000

9658

9000

70000

91494

80000

8000

19410

15000

0

0

0

75000

99665

72000

3900 Andre driftsrelaterte inntekter

3000

11196

2000

3901 Golfkortet

7000

8250

7000

30000

43835

30000

8000

5771

5000

15000

13723

13000

1407000

1651454

1450000

-4000

-5890

-5000

-400

0

-500

-22000

-16020

-16000

3001 Salg fra proshop
3002 Salg fra kaffe-/brus-automat
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri. Golfheftet.
3123 Årsgreenfee
3125 SPONSOR-avtaler

3410 Tilskudd NIF
3490 MVA-kompensasjon, 6 terminer
3600 Leieinntekter Golfbiler
3601 Leieinntekter Jord
3602 Leieinntekter Klubbhus

3950 Turneringskomiteen
3990 Diverse Inntekter, Purregebyr
3991 Fakturagebyr
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
4300 Innkjøp Kioskvarer 25%
4301 Innkjøp proshop
4330 Innkjøp Kioskvarer 15%

4340 Innkjøp Kioskvarer, avgiftsfritt

-500

-958

-1000

-4000

-16598

-15000

-30000

0

0

-9000

0

0

-800

0

0

-30000

0

-20000

0

-295

0

-50000

-53619

-50000

-150000

-166875

-166875

6320 Renovasjon, vann, avløp mv.

-20000

-29323

-30000

6390 Diverse kostnader lokale, vask mm

-20000

-24424

-24000

6420 Leie datasystemer. Betalingsautomat

-25000

-26032

-25000

6450 Leie Opera automater

-33000

-36372

0

6490 Baneleie

-313000

-312760

-312760

6502 Kjøp av maskiner

-100000

-1160

-100000

6540 Kjøp Inventar

-1000

0

0

6545 Kjøp Datautstyr

-2000

0

0

-500

-300

0

-2000

0

-2000

6590 Annet driftsmateriel

-10000

-5859

-10000

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger

-10000

-5326

-10000

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

-15000

-25981

-15000

-100000

-71383

-90000

-5000

-21191

-5000

6650 Reparasjon / vedlikehold banemaskiner

-60000

-104683

-90000

6660 Utbedring bane

-10000

0

-5000

-3000

-5175

-4000

-37500

-37500

-12128

-10000

4352 Turneringskomiteen, premier mm
5011 Lønn Greenkeeper
5090 Feriepenger
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn
6015 Avskrivning på maskiner
6100 Frakt, transport og forsikring
6200 Strøm
6310 Leie av Klubbhus

6550 Driftsmateriale kiosk
6551 Driftsmateriale Kontor

6630 Banehold, Sand, Frø, Gjødsel, Vanning
6640 Utstyr golfbane, skilt, matter mm

6705 Honorar Regnskap
6710 Honorar Konsulent
6790 Annen fremmed tjeneste

-7500

6800 Kontorrekvisita

-1000

6810 Datakostnad

-5000

-4305

-5000

6820 Trykksaker

-1000

0

-1000

-700

-525

-500

6822 Kontingenter Pink Cup, NSG mm

-1500

-12525

0

6850 Scorekortmodulen-Golfbox

-3500

-3500

-3500

6860 Møter, kurs, oppdatering etc.

-3000

-6000

-6000

6821 Golfkort

6891 Programvare, oppdat., kurs
6892 IT-avgift NGF

-1000

-1000

-20000

-19207

-20000

6900 Telefon, Fax, Internett

-6000

-21289

-22000

6903 Mobiltelefon

-2000

0

0

7000 Drivstoff transportmidler

-30000

-21804

-25000

7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.

-15000

-8013

-10000

0

-8815

-5000

-500

0

0

-158000

-153006

-150000

7412 Hjemmeside

-3000

-3333

-3000

7413 Sendregning

-10000

-10942

-11000

7416 Hjertestarter - serviceavtale

-6000

-6979

-7000

7420 Gaver

-1500

0

0

-25000

-26215

-26000

-2652

-3063

0

0

-720

-500

7770 Bank og kortgebyrer

-9000

-11998

-11000

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget

-3000

-516

-2000

0

-5782

-5000

-5000

-341910

-5000

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7320 Reklamekostnader
7410 Års-Kontigenter, NGF

7500 Forsikringspremier
7608 NRK kringkastningsavgift
7609 Diverse lisenser

7792 Dugnadstiltak
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
SUM Driftskostnader
Driftsresultat

-1351052 -1650296 -1364135
55948

1158

85865

991

1460

1400

8151 Renter Banklån Sande kommune

-45750

-45756

-50000

Sum Finanskostnader

-44759

-44296

-48600

Finansielle poster
8051 Renteinntekt bankinnskudd

Sum Utgifter
Årsresultat

-1395811 -1694592 -1412735
11189

-43139

37265

Organisasjonskart Sande Golfklubb

(ubesatt)

Sande Golfklubb har fått oppdatert lov f.o.m. 01. januar 2020
På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke lovendringer. Som en følge av disse endringene har
idrettsforbundet (NIF) utarbeidet nye lovnormer for alle organisasjonsledd.
Alle styrer i idrettslagene (klubbene) ble oppfordret til å sørge for at de fra 1.1.2020 har en oppdatert
lov som er i samsvar med den nye lovnormen.
Styret har derfor utarbeidet en revidert lovnorm for Sande Golfklubb. Den er publisert på vår
hjemmeside Ny Lov for Sande Golfklubb 2020.
Tidligere måtte alle lovendringer behandles på årsmøtet. Nå kunne klubbens styre vedta de
lovendringene som følger av ny lovnorm.
En av endringene er at Årsmøtet i 2020 skal velge Kontrollutvalg (mot tidligere revisorer).

SANDE GOLFKLUBB
Valgkomiteens forslag til årsmøtet 2020:

Styret:
Styreleder:
Nestleder:

Ragnar Weberg
Pål Amdam

gjenvalg 1 år
ny 2 år

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Berit Bøhmer
Ingeborg Aune
Jan-Petter Halck

1 år igjen
ny 2 år
1 år igjen

Styremedlem:
Styremedlem:

Hans Jørgen Kvisle
Alf Johann Nilsen

gjenvalg 2 år
gjenvalg 2 år

Varamedlem:
Varamedlem:

Knut Røland
Kaja Schwenche

1 år igjen
2 år ny

Kontrollutvalg:
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Varamedlem

Rolf Hovd
Per Kartnes
Cato Solberg

Møte 06.01.20. Møte hos Cato, Bodil og Espen var stede.
Ragnar, Hans Jørgen og Alf tok gjenvalg. Kontrollkomiteen er ny av året, revisorer går ut. Ingeborg Aune ble
valgt til varamedlem under årsmøtet 2019 pga. kvinneandel. Pål Amdam gikk derfor ut.
Møte 24.02.20. Møte hos Cato. Bodil Espen og Einar til stede.
Det stod igjen å finne nestleder og styremedlem. Ingeborg Aune flyttes opp til styremedlem. Pål Amdam tar
nestledervervet. Kaja Schwencke går inn som varamedlem.
Vi hadde en del telefoner hit og dit, men til slutt tror vi at vi fikk til et godt forslag, som vil styrke styret i
golfklubben.
Vi vet at Kaja brenner for juniorgruppa som vi håper vil gi nytt liv i en gruppe som har ligget nede i de siste
åra.

Sande 24.02.2020
Cato Solberg
leder

Sande Golfklubb
Styrets innstilling til valgkomite for 2020
• Leder Bodil Haavik
• Medlem Espen Stenbrenden
• Medlem Sonja Hunstad Rytter
• Varamedlem Torleif Jore
Alle er forespurt og har sagt ja
Mai 2020
Styret Sande Gollfklubb

