Protokoll fra Oslo Golfklubbs årsmøte 19.3.19
Sted: Persbråten skole kl 18.00
Tilstede: Styret: Jens-Ove Hagen (leder), Camilla R. Juell, Cecilie Ditlev-Simonsen, Einar Lyche og
Markus Leandersson.
Sekretariat: Niels Vik, Roger Bakke og Suzanne von Barner
Samt 52 av klubbens øvrige medlemmer.
Leder Hagen ønsket medlemmene velkommen. Innkallingen og dagsorden ble godkjent, Arne Giving
ble valgt til ordstyrer, Niels Vik til referent og administrasjonen ble valgt til tellekorps. Etter disse
formalitetene ba styreleder forsamlingen hedre de av våre medlemmer som har gått bort siden forrige
årsmøte med ett minutts stillhet. Navnene ble lest opp. Jens-Ove opplyste at styringsgruppens leder
ville gi status i klubbhusprosjektet etter at det formelle årsmøtet var over.
Ordstyrer gikk igjennom forslag til forretningsorden. Denne ble vedtatt. Lila Grevstad og Gunnar
Skrautvol ble valgt til å signere protokollen.

Årsberetning
Ordstyrer leste årsmøtet gjennom styrets beretning side for side. Styrets leder besvarte de få spørsmål
som kom fra salen.
Styrets beretning ble godkjent.
Komiterapportene (s16-22) ble behandlet under ett. Spørsmål ble besvarte.

Utdelinger
Hedersmerkekomiteen ved Einar Skogstad delte ut hedersmerke i gull til Erik Hagen, hedersmerke i
sølv til Camilla Raanaas Juell, Erik Woods og Lars Musæus. Einar ga årsmøte informasjon om hva
hedersmerkemottakerne har gjort for klubben. Alle fikk fortjent applaus fra årsmøtet.
Styreleder ga avtroppende styremedlemmer; Camilla Raanaas Juell og Einar Lyche samt varamedlem
Elisabeth Økern Resen heder for sin innsats i styret. Inger Anne Berge mottak frisen for årets frivillig
2018. Alle fire mottok plakett og blomster for innsatsen. Årsmøtet applauderte de avtroppende
styremedlemmene.
Jens-Ove Hagen leste opp alle klubbmestre fra 2018. Forsamlingen applauderte alle vinnerne.

Revidert regnskap og revisors beretning
Niels Vik leste opp sekkeposter i regnskapet for konsernet og henviste til notene. Det var ingen
spørsmål til konsernregnskapet. Niels foretok samme opplesing av idrettslagets regnskap og besvarte
de spørsmålene årsmøtet hadde. Ordstyrer henviste til revisors og kontrollkomiteens beretninger.
Idrettslagets regnskap ble også vedtatt uten innvendinger.
Regnskapene for konsernet og idrettslaget ble enstemmig godkjent.

Sidene med baneselskapets regnskap ble ikke gjennomgått, men var utsendt som informasjon.
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Forslag
A.

Medlemmenes forhåndskjøp av greenfeebilletter – innsendt av Mikkel Askeland

Askeland var ikke til stede og ingen i salen talte Askelands sak.
Forslaget fikk ingen stemmer – forslaget ble nedstemt.

Kontingenter
Niels Vik ledet forsamlingen gjennom kontingentdiskusjonen. Først ble to feil rettet: beløpene i post 3
skulle være kr 6.800 for både 2018 og 2019. Beløpene i post 9 skulle være kr 1.800 for både 2018 og
2019. Aktive voksne var foreslått kr 250 mer enn i 2018, justert grunnet konsumprisindeksen, ellers
var alle kontingentsatser uendret.
Styrets forslag til kontingenter og avgifter ble enstemmig vedtatt.

Budsjett
Niels Vik fortsatte og henviste til dokumentets side 43. Han leste sekkepostene og henviste til notene
på side 44. Niels besvarte spørsmål. På spørsmål om donasjoner til klubbhusprosjektet var medtatt i
budsjettet svarte revisor Erling Kofstad at slike midler ikke skulle tas med i regnskap, men redusere
kostnaden for klubbhuset.
Budsjettet ble vedtatt som fremmet.

Organisasjonsplan
Styreleder informerte om det ikke var endringer fra i fjor.
Organisasjonsplanen ble enstemmig godkjent.

Valg
Valgkomiteen v/ Ragnvald Risan presenterte komiteens innstilling. Ordstyrer ledet deretter selve
valget. Alle ble gjenvalgt / innvalgt ved akklamasjon. Det nye styret er som følger:
Jens-Ove Hagen
Lars Olaf Sterud
Cecilie Ditlev-Simonsen
Christopher Raanaas
Ingrid Hagen
Markus Leandersson
Thomas Selbekk

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem

Styret ble gitt fullmakt til å velge personer som skal representere på Golftinget / ledermøtet.
Nitschke Revisjon ble gjenvalgt som revisorfirma.
Kontrollkomiteen ble valgt slik:
Jens N. Engelstad (leder), Inger Anne Berge (medlem), Axel Roll (medlem) og Roar Gaustad
(varamedlem).
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Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt slik: Jan Aaseth (leder), Anette Bech og Erik
Hagen. Vara: Camilla Raanaas Juell.

Oslo, mars 2019

Lila Grevstad

Gunnar Skrautvol
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