
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Oslo Golfklubb 27.11.2018 

Sted: Meet Ullevål – Ullevål Stadion kl 19.00 

 

Tilstede: Styret: Jens-Ove Hagen (leder), Lars Olaf Sterud, Camilla R. Juell,               

Cecilie Ditlev-Simonsen, Einar Lyche og Markus F. Leandersson     

Sekretariat: Siv Leschbrandt, Suzanne von Barner, Marius Thorp og Niels Vik 

Samt 135 medlemmer og gjester. 

 

 

Styreleder ønsket velkommen og ledet innledningen av møtet. Innkallelsen og sakslisten ble 

godkjent uten innvendinger. Arne Giving ble valgt til ordstyrer. Niels Vik ble valgt som 

referent. Margrethe Falck og Keith Woods ble valgt til å signere protokollen.  

 

Giving overtok ordet og gjennomgikk forslag til forretningsorden. Denne ble godkjent.  

 

 

Sak 1. Finansiering av økt prosjektbudsjett for nytt klubbhus 

 

Jens-Ove Hagen startet sakspresentasjonen ved å informere om prosessen så langt. 

Christopher Raanaas overtok ordet og informerte om entrepriseform og prosjektbudsjett. I 

tillegg en kort redegjørelse for et dyrere rehabiliteringsalternativ. 

 

Jens-Ove Hagen gikk igjennom de forskjellige elementer av bidrag til prosjektet og avsluttet 

med en presentasjon av giveren av kr 6 millioner samlet et lån på kr 10 millioner til en meget 

lav rente; Lucy Høeghs og Leif Høegh stiftelser. Lars Olaf Sterud overtok og viste 

forskjellene i fjorårets prosjektvedtak og årets prosjektbudsjett. Han informerte deretter om 

klubbens gjeldsbetjeningsevne. Følger vi nedbetalingsplanen blir klubben gjeldfri om drøye 

18 år. 

 

Erik Hagen hadde innlegg om klubbmiljøet og de gode treningsmulighetene vi ville få med et 

innendørs Golfland med simulatorer, matter for slag med analyseverktøy, pitch og 

putteområde og et styrketreningsrom. Niels Vik overtok mikrofonen og fortalte om planene 

for provisoriske anlegg i byggeperioden. 

 

Ordstyrer åpnet underveis for spørsmål fra salen. De få som kom ble besvart av innleggerne. 

Da ingen flere satt seg på talerlisten satt ordstyrer saken til avstemning.  

 

Forslaget lød: Styret gis fullmakt til å iverksette bygging av nytt klubbhus med et høyere 

prosjektbudsjett enn det som ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte 27. november 2017. 

Merkostnadene finansieres gjennom tegning av livsvarige medlemskap, bidrag fra offentlige 

støtteordninger og private gaver, slik at samlet gjeld knyttet til klubbhusprosjektet ikke skal 

overstige kr 47 millioner kroner. Samlet årlig bidrag til nytt klubbhus på 1 300 kroner fra 

aktive voksne medlemmer, som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. november 2017, 

endres ikke. 

 

 

Styrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

 



 

 

Sak 2. Livsvarige aktive medlemskap for delfinansiering av nytt klubbhus. 

 

Flere av innleggene i sak 1 omhandlet livsvarig medlemskap. Ingen ønsket ordet til saken og 

ordstyrer satt saken til votering. 

 

Forslaget lød: Som ledd i finansieringen av nytt klubbhus (jfr sak 1) gis styret fullmakt til å 

sluttføre avtaler ved å motta oppgjør fra minst 34 medlemmer som har bundet seg til å tegne 

aktivt, livsvarig medlemskap. Bindingen knytter seg til tilbud utsendt av styret 14.august 

2018, gitt under forutsetning av godkjennelse i ekstraordinært årsmøte 27. november 2018. 

Medlemmene skal innbetale et engangsbeløp på 350 000 kroner innen 31. januar 2019, som 

dekker alle fremtidige kontingenter og avgifter knyttet til medlemskapet i klubben med 

spillerett på banen (særavgifter for leie av skap, tralleplass og evt. Andre tilleggstjenester er 

ikke inkludert). 

 

Styrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme.  

 

 

 

     Oslo, november 2018   

 

            

    Margrethe Falck     Keith Woods 

         (sign)          (sign) 


