
REFERAT FRA ÅRSMØTET I ASKER GOLFKLUBB 6. FEBRUAR 2013 
 
Møtet ble åpnet av styreleder Kjell Pedersen som ønsket velkomment til 
årsmøtet.  2012 var et bra år for Asker Golfklubb.  Banen åpnet tidlig når andre 
baner i området var stengt og det ga oss et velkomment forsprang økonomisk. 
Styreleder utrykte en særlig takk til Greenkeeping for en utmerket jobb på 
banen slik at den fremsto i svært god stand ved åpningen.  Særlig har arbeidet 
med drenering båret frukter. 
Klubbens greenfeebudsjett ble oppnådd allerede 15. august!  Det er imidlertid 
en utfordring å få inn nye ordinære medlemmer. Det største tilskuddet 
kommer gjennom Veien til Golf – og vi må jobbe hardt med å få disse nye 
medlemmene til å bli aktive golfspillere. 
Det hjalp bra på klubbens økonomi å få konvertert lånet vårt til 
Kommunalbanken, og for første gang har det i år ikke vært nødvendig å låne 
kortsiktig over vinteren for å dekke utgifter til lønn og faste kostnader.   
Klubben feiret et vellykket 20-års jubileum i juni med ordfører Lene Conradi 
tilstede på åpningen. 
Det møtte 39 stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
SAK 1 Valg av møtelder, referenter, undertegning protokoll og tellekorps. 
Møteleder:   Eivind Wang 
Referenter:   Per Bjørseth og Grete Rodvang 
Undertegne protokoll: Peter Tchorz og Ingvar Nygaard 
Tellekorps:   Erik Brynildsen og Per Bjørseth 
 
 
SAK 2  Godkjenning av innkalling 
Innkalling ble enstemig godkjent. 
 
 
SAK 3  Godkjenning av saksliste 
Saksliste ble enstemmig godkjent 
 
 
SAK 4 Styrets  årsberetning 
Årsberetningen ble gjennomgått side for side.  Det var ingen kommentar ti 
styrets årsberetning som ble godkjent ved akklamasjon. 
 
 



SAK 5 Regnskap for 2012 
Hans Nordstaa gjennomgikk regnskapet.  Klubben har en god driftsssituasjon 
med et driftsoverskudd på kr 992.077,- mot budsjettert 961.281,-.   
Driftsinntekter: 
Inntekter fra bedriftsmedlemmer ble noe svakere enn antatt.  Inntekter fra 
Geeenfee ble derimot 267.500 over budsjett.  Andre driftsinntekter endte 
drøyt 380.000 over budsjett, noe som i all hovedsak skyldes en større 
overføring fra Asker kommune. 
Driftskostnader: 
Da klubbens lån ble konvertert til Kommunalbanken fikk vi 18 måneders 
avdragsfrihet.  Dette gjorde at vi fikk bygget opp litt kapital i løpet av vinteren. 
Andre driftskostnader inkluderer bla leie til grunneier, strøm og honorar til 
revisor. Revisjonskostnaden er høy noe som skyldes et efterslep fra 2011.  
Denne kostnaden skal ned. Det er i år installert varmepumpe i kafe, klubbhus 
og verksted. Det forventes lavere strømkostnader for 2013. 
Årsmøtet 2012 ba styret ta opp med grunneiere størrelsen på jordleien klubben 
betaler.  Dette er gjort og det ble ingen aksept for reduksjon av denne leien. 
All kloakkhåndtering er nå ivaretatt gjennom tilknytning til kommunalt anlegg. 
Nordstaa kommenterte også spesielt juniorregnskapet.  Dette er et eget 
regnskap og for første gang på flere år kunne gruppen vise til et lite overskudd.  
Rentekostnader:  
Konverteringen av klubbens lån til Kommunalbanken resulterte i lavere 
rentekostnader.  Full effekt av dette vil vi først se i 2013. 
Investeringer: 
Kloakkanlegget er ferdigstilt. Varmepumper er installert i klubbhus, kafe og 
verksted. Pengene er tatt fra den ekstra millionen vi fikk ved konvertering av 
lånet. 
 
Klubben har fortsatt en meget positiv egenkapitalsituasjon med ca 10 millioner 
kroner. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 
 
 
SAK 6 Revisors og Kontrollkomiteens beretning 
Møteleder gikk  gjennom beretningene punkt for punkt.  Revisjonsberetningen 
ble lest og tatt til etterretning.  Kontrollkomiteens beretning ble lest og tatt til 
etterretning. 
 
 



 
SAK 7 Status og fremdrift tilbakekjøpsplikten 
Her gjenstår meget håndterbare beløp for fremtiden. 
 
 
SAK 8 Presentasjon av budsjettet 2013 
Budsjettet for 2013 regner med driftsinntekter på kr 8.864.000,-    og 
driftskostnader på kr 8.316.288,- .  Dette gir et forventet årsresultat på kr 
345.712.- . 
Driftsinntektene er betinget av årsmøtets godkjennelse av styrets forslag til 
årsavgifter. 
Senior årsavgift foreslås øket fra kr 6200 til 6400. Årsavgift for 
greenfeemedlemmer og passive foreslås øket til kr 1800. Familiemedlemskap 
for 2 voksne og inntil 2 barn tom 19 år forslås øket til kr 12800,-. 
Andre driftsinntekter forventes noe redusert da det fortsatt er usikkerhet 
forbundet med overføring fra bingodrift. 
En vesentlig del av kostnadene går til baneleie.  Forventede rentekostnader er 
for 2013 kr  230.000,- , redusert fra 2012.  På kostnadssiden forventes utgifter 
til revisjon og regnskap ytterligere redusert. 
Investeringene for 2013 er budsjettert med kr 220.000,-, som i alt vesentlig 
grad vil gå til utbedring av banen.  
 
Årsmøtet godkjente det foreslåtte budsjettet for 2013 med de 
kontingentforslag styret hadde fremmet samt styrets investeringsforslag. 
 
 
SAK 9 Innkomne forslag 
Ingen forslag innkommet i forkant av møtet. 
 
 
SAK 10 Styrets forslag 
Styrets forslag til årskontingenter for 2013: 
Medlemmer 0-10 år    kr   500 
Medlemmer 11-19 år    kr 1800 
Medlemmer 20-22 år    kr 2600 
Medlemmer  23-     kr 6400 
Greenfeemedlemmer    kr 1800 
Familie (2 voksne + 2 barn inntil 
2 barn tom 19 år)     kr 12800 
Passive medlemmer senior   kr 1800 



Passive medlemmer junior/student            kr  500 
 
Styrets forslag til investeringer 2013: 
Diverse arbeid på banen    kr 220000 

- Diverse dreneringsarbeid 
- Utbedre sandbunkere 
- Tilrettelegge for bruk av golfbil 
- Bygge nye teesteder for å tilpasse 

Banens lengde til spillere med ulike hcp 
- Lage siktepunkter på driving range, sand 

og flagg på ulike avstander 
-  Ombygging av eksisterende punttinggreen 

 
 
Styrets forslag til valgkomite til årsmøtet 2013; 
 
Senior:  Ingvar Nygaard 
Junior/Elite:  Stein Tangen 
Herre:  Ivan Ingebrigtsen 
Dame:  Sissel Johansen 
Styret:  John Pascual 
 
Stein Tangen foreslås som leder av valgkomiteen 
 
Alle forslag ble vedtatt av årsmøtet. 
 
 
SAK 11 Valg 
Valgkomiteens forslag til årsmøtet 2013: 
 
Styreleder    Kjell Pedersen  Gjenvalg 2 år 
Nestleder      Hans Nordstaa  Ikke på valg 
Styremedlem  Per Eriksson   Ny 2 år 
Styremedlem Pål Lindby   Ny 2 år 
Styremedlem Anne Bolstad  Ikke på valg 
Styremedlem  Marianne Fismen  Ikke på valg 
Styremedlem Arve Bunæs   Gjenvalg 2 år 
Styremedlem Nina Offenberg  Ikke på valg 
 
Varamedlem  Ivar Henriksen  Ikke på valg 



Varamedlem Jorunn Nymo  Ikke på valg 
 
Kontrollkomiteen  Eyvind Wang  Gjenvalg 2 år 
   Jens Fredrik Sørlie  Ikke på valg 
 
Alle valg ble foretatt ved akklamasjon. 
 
 
SAK 12 Avslutning 
Det ble utdelt blomster til avtroppende styremedlemmer og møteleder. 
 
Styreleder avsluttet med å takke alle for fremmøtet og ønsket vel møtt til våren 
og baneåpning. 
 
ASKER, 6. FEBRUAR 2013 
 
 
Per Bjørseth      Grete Rodvang 
Referent      Referent 
 
 
Peter Tchorz     Ingvar Nygaard 
Protokollgodkjennelse    Protokollgodkjennelse 
 
 
 


