Årsrapport for 2018 fra styret i SGK
Styret har i 2018 bestått av:
Leder: Ragnar Weberg
Nestleder: Per Steffensen
Styremedlemmer: Hans Jørgen Kvisle, Berit Bøhmer, Venke Gulli, Erkki Antero Tuuttu, Alf Johan
Nilssen
Varamedlemmer: Jan-Petter Halck, Svein Friberg
Komiteledere 2018:
Bane:
Turnering:
Senior:
Dame:
Herre:
Valg:
HCP:
Revisorer:
Husansvarlig:
Ansvarlig utleie klubbhus:
Greenkeeper :
Pro:
Klubbsekretær:

ubesatt
Ragnar Weberg
Jan Baklund
Wenche Utheim / Berit Bøhmer
Tommy Svendsrud
Cato Solberg
Rolf Hovd
Per Kartnes / Cato Solberg
Dag Olav Jensen
Arild Johansen / Aase Weberg
Kay Skogheim
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.
Det er inngått ny avtale med Sande Kommune om nedbetaling av lån (lånetid, avdrag og rente).
Inntektene i 2018 er mindre enn tidligere, men utgiftene har også vært lavere. Resultatet for 2018
blir et lite overskudd på knapt. kr. 30.000.
Vi betaler fra 2018 avdrag på lån til Sande Kommune, ca kr. 100.000 per år. Avdrag på lån vises ikke
i driftsrapporten, men vises i balanse-rapporten. Lånebeløpet går ned tilsvarende avdragets
størrelse.
Dvs at vi burde ha et driftsresultat på kr. 100.000 eller mer for at vår kontobeholdning /
bankinnskudd ikke skal avta.
Nedgang i medlemsantall medfører også merkbart reduserte inntekter.
Greenfee-inntektene, samt inntekter fra ballmaskin, har vært omtrent på samme nivå som i fjor.

Sponsor-inntektene er noe lavere enn i 2017. 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 bør prøve å verve flere grasrotgivere.
Klubbhusutleien er en god inntektskilde, men er noe lavere i år. Ansvarlig for klubbhusutleien har
vært Arild Johansen / Aase Weberg.
Klubbhuset / kiosken har vært holdt åpent for golfere ved turneringer, men har for øvrig stort sett
vært stengt. Aase har dog holdt det åpent noen dager gjennom sesongen.
Styreformann har vært klubbens regnskapsfører også i 2018, med bruk av regnskapsprogrammet
Visma eAccounting.
Styret har tro på at SGK gjennom fortsatt målrettet økonomisk styring har en god fremtid.
Medlemskap:
Pr. 31. desember 2018 har SGK 448 medlemmer.
År
Totalt
Over 60 år
25-60 år
Under 25 år
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 1.1.2019 var det 18 nye varslede utmeldinger, slik at antall per 1.1.2019 er 430 medlemmer.
Vi mister fortsatt medlemmer, dog i noe mindre omfang enn tidligere år. Denne avskallingen er
bekymringsfull, siden medlemskontingenten er klubbens største inntektskilde.
Dugnad:
Gjennom hele 2018 har vi fortsatt drevet klubben med en stor og verdifull dugnads innsats. Ca 3000
dugnadstimer er registrert. Med en timepris på kr. 250, tilsvarer det ca 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. Noen nye yngre krefter kom i gang med dugnadsinnsats i 2018, 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:
Vi fikk i 2018 bygget sandbinge ved sørenden av drivingrangen.

Det ble kjøpt «ny» Sellschopp ballmaskin fra Miklagard GK. Den er bygd om til innkast av 20-kroners
mynt og ny kortleser. Ballvasker er bestilt. Ballmaskinen er plassert på nystøpt fundament, og
Sigmund har bygget nytt hus rundt ballmaskinen.
Banedriften i 2018 har for øvrig 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 greenkeeper, Sigmund, og styreleder.
Ukentlig om-hulling på greenene har vært utført av herregruppen.
Uvanlig tørr og varm sommer satte krav til vanningsanlegget, som i år har fungert utmerket.
Det har blitt gravet ned og tilkoblet brebåndskabel, fra Ruudgata til klubbhuset. Dette har medført
raskere og mer stabilt internett.
Marshall-tjenesten fungerer, noen få er pågrepet uten å ha betalt.
Møter:
 Det avholdt 12 styremøter.
 Vi søkte om å få en ny avtale med kommunen om renter / avdrag på vårt lån kr.
3.150.000.000 i Sande Kommune. Vårt forslag til ny avtale ble vedtatt i kommunestyret i
mai. Bedre rentebetingelser, og lengre avdragstid. Dette medfører at klubben lettere kan
betjene lånet fremover, og fortsatt ha midler til å drifte klubben / banen.
 Det er avholdt arrangement for Allidretten.
 Det har ikke vært avholdt noe møte med grunneierne i 2018.
Klubbhuset:
Det har vært en noe lavere aktivitet på klubbhus-utleien. 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 2018, 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:
Kay Skogheim har fungert som greenkeeper i 40% stilling fra 1.4.2018, inntil han ble sykemeldt
1.6.2018. Resten av sesongen er hans oppgaver utført på dugnad, etter hans oppskrift / rådgivning.
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.

