Protokoll fra Oslo Golfklubbs årsmøte 22.3.11
Sted: Persbråten skole kl 18.00
Tilstede: Styret: Einar Skogstad (formann), Jan Aaseth jr, Inge Fjeldstad, Carine Lindman og
Tove Ringnes.
Sekretariat: Niels Vik, Elin Pettersen og Kristin Klæboe
Samt 90 av klubbens medlemmer.
Etter en kort redegjørelse om styrets arbeid fra formannen ble forsamlingen ønsket
velkommen til det formelle årsmøtet. Einar Skogstad leste opp navnene på medlemmer avgått
ved døden siste år. Disse ble hedret med ett minutts stillhet.
Innkallelsen og sakslisten ble godkjent. Arne Giving ble valgt til ordstyrer. Elin Pettersen ble
valgt som referent. Kari Foss og Stein Oppedal ble valgt til å signere protokollen.

Årsberetning
Ordstyrer loste årsmøtet gjennom styrets beretning side for side. Det var ingen innvendinger
til styrets beretning og denne ble godkjent.
Komiterapportene ble gjennomgått. Det kom kommentarer på manglende sportslige resultater
fra TKs ungdommer. Dette ble sterkt imøtegått av TK-leder Lars Olaf Sterud. Forsamlingen
ga Sterud applaus for alt arbeid TK gjør for ungdommene. Det ble ikke stilt noen spørsmål til
de andre komiterapportene. Rapportene ble tatt til etterretning.

Utdelinger
Formannen stod for utdelingen av pokaler og blomster.
Avtroppende viseformann Inge Fjeldstad – plakett og blomst.
Avtroppende styremedlem Tove Ringnes – plakett og blomst.
Alle klubbmestre ble ropt opp og premier utdelt til de tilstedeværende; piker og damer:
Nicoline E. Skaug, gutter: Jarle Volden, herrer: Knut Ekjord, sr. damer: Anne-Marie Giørtz,
sr. herrer: Tom Chr. Dahl, Fair Ladies: Helene Roll og Old Boys: Erik Jacobsen.
Elisabeth Seeberg delte ut bragd og hedersmerker.
Marta Engzelius. Bragdmerke i gull
Mathias Schjølberg: Bragdmerke i sølv
Inge Fjeldstad og Per Musæus fikk begge Hedersmerke i sølv.
TK-leder Sterud delte også ut et treningsstipend på kr 4.000,- for ”årets prestasjon” i året som
gikk. Denne utmerkelsen ble tildelt Marita Engzelius.

Alle de ovennevnte fikk solid applaus av forsamlingen.

Revidert regnskap og revisors beretning
Ordstyrer leste opp sekkeposter i regnskapet, henviste til notene og åpnet for spørsmål fra
salen. Niels Vik besvarte spørsmål fra fremmøtte medlemmer. Det var ingen spørsmål til
konsernregnskapet. Årsmøtet vedtok det fremlagte regnskapet med noter.

Forslag
A.
Lovendringsforslag. § 22 Overgangsbestemmelse - fremmet av styret.
”Lovenes paragraf 22 strykes.”
Niels Vik ga en kort forklaring. Vi har ikke lenger den kategori passive medlemmer og
lovparagrafen kan strykes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag B.

”Styret kan ikke ta inn alle de siste 200 nye medlemmene/spillerettene
høsten 2011, før det er kartlagt hvor mange runder som faktisk ble spilt i
2011. 27.600 spilte runder skal tilstrebes å være det maksimale antall
runder pr sesong”

Noble Stibolt presenterte forslaget på vegne av de 8 forslagsstillerne og kom med utdypende
kommentarer. Formann Skogstad utdypet styrets begrunnelse for hvorfor de ikke ønsket en
slik begrensning.
Fra salen kom det flere innlegg om banebelegg og antall spilte runder. Spørsmål ble besvart
fra styret / administrasjonen.
Forslaget falt mot 5 stemmer
Forslag C. Opptak av nye medlemmer - fremmet av Arne Ramstad.
Arne Ramstad innledet med å utdype sitt forslag, som var todelt;
1.
Å gjøre tilgjengelig den administrative ventelisten med påføring av reell
påmeldingsdato og derpå følgende ansiennitet.
2.
Å gjøre tilgjengelig navnene på nye medlemmer i 2010 og hvilken ansiennitet de
hadde i følge den administrative ventelisten.
Einar Skogstad forklarte styrets motivasjon for ikke å vedta slikt forslag.
Salen engasjerte seg i diskusjonen. Flere ville ha åpenhet rundt listen.
Arne Ramstad endret sitt forslag – del 2 til følgende: ”Å gjøre tilgjengelig navnene på nye
medlemmer.”
Ordstyrer satt forslagene opp til votering.
Forslag C del 1: falt mot 8 stemmer.
Forslag C del 2 – endret versjon: enstemmig vedtatt

Forslag D.

Innmeldingsavgift - fremmet av Arne Ramstad

”Årsmøtet pålegger styret å påse at den innmeldingsavgiften som nye medlemmer betaler ved
opptak i klubben uavkortet går til nedbetaling av gjeld.”
Arne Ramstad innledet med historisk informasjon og utdypet sitt forslag. Inge Fjeldstad
argumenterte for styrets syn. Styret ønsker også å nedbetale gjelden raskest mulig, men er
generelt motstandere av øremerking av midler. Det må være opp til ethvert styre å anbefale
for årsmøtet hvordan de vil løse driften gjennom sine forslag til årsmøtet.
Kun få medlemmer kom med innspill i denne saken.
Forslaget falt mot 4 stemmer

Forslag E. Redusert greenfee for medlemmers gjester - fremmet av Aksel Sørbye
”Alle medlemmers gjester betaler greenfee pålydende kr 500,- ved spill av 18 hull. Ved spill
av 9 hull betales kr 300,-. Dette gjelder for opptil 3 gjester pr flight.”
Aksel Sørbye argumenterte for sitt syn. Einar Skogstad argumenterte for styrets anbefaling
om å stemme i mot forslaget.
Etter enkelte innspill fra medlemmene satte ordstyrer forslaget opp til votering.
Forslaget falt mot 14 stemmer.

Kontingenter
Arne Giving ga ordet til NV som innledet med å informere kort om de nye PTA-kategoriene.
Arne Ramstad fremmet forslag om at all innmeldingsavgift skulle benyttes i driften av
klubben , at kontingenten for voksne aktive skulle reduseres med kr 1.000,- og de andre
kontingentkategoriene skulle reduseres forholdsmessig etter dette.
Ordstyrer var informert om klubbens praksis med budsjettgjennomgang før kontingentvedtak
og spurte forsamlingen om dette var ønskelig også i år. Det var ingen som ytret slikt ønske og
ordstyrer satt derfor forslagene til kontingenter og avgifter opp til votering.
Arne Ramstads forslag falt mot 2 stemmer.
Alle styrets foreslåtte kontingenter og avgifter ble enstemmig vedtatt.

Budsjett
Ordstyrer ga ordet til Niels Vik som først viste detaljer for sekkepostene ”driftsinntekter” som
forklarte de kr 32 millioner på inntektssiden. Videre viste han sekkeposter over kr 500.000,som forklarte ca 9,5 millioner av de kr 16 millioner av posten ”andre driftskostnader”.
Det var ingen kommentarer til budsjettet og dette ble vedtatt som fremlagt.

Valg
Leder av valgkomiteen; Anette Bech presenterte komiteens innstilling. Arne Giving ledet
møtet under valgene. Alle forslag ble vedtatt ved akklamasjon. Det nye styret er som følger:
Einar Skogstad
(formann)
Jan Aaseth jr (viseformann)
Carine Lindman
Agathe Backer-Grøndahl
Per Foseid
Varamann: Christian Krefting
Styret ble gitt fullmakt til å velge personer som skal representere på golftinget.
Den gjenvalgte formannen takket for tilliten, takket ordstyrer for vel utført jobb og ønsket
medlemmene vel hjem.

Oslo, mars 2011

Kari Foss

Stein Oppedal

