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Årsmøte – 11. mars 2015 

Austrått golfklubb 

Tid (dato, fra kl til kl):  11.03.2015 1900-2100 Sted: Klubbhuset, Austrått 

Innkalt av (avd og person): Arild Myrvold 

Til stede fra 

styret: 

Medlemmer: 

Arild Myrvold – Randi Myrvold – Vegar Mollan – Lill Leth-Olsen 

 

Foruten styret møtte 13 stemmeberettigede medlemmer 
 

Sak    

    Åpning Leder Arild Myrvold åpnet møtet og ønsket velkommen. Kaffe med noe attåt ble 

servert. Viste bilder fra året som var gått. 

  

1.  Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter. 

Styrets forslag til vedtak: Frammøte representanter, kontrollert iht 

medlemsregister, godkjennes. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader. 

  

2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Styrets forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden, godkjennes. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader. 

  

3.  Velge årsmøtets funksjonærer: 

Styrets forslag til vedtak: 

1. Dirigent: Arild Myrvold 

2. Sekretær: Randi Myrvold 

3. 2 representanter til å undertegne protokollen. 

Årsmøtets funksjonærer godkjennes. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til dirigent og sekretær. Fred 

Stabell og Vegar Mollan ble valgt som representanter til å undertegne 

protokollen. 

  

 

4. Behandling av klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger. 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingene til etterretning og 

godkjenner beretningene. 

Leder gikk gjennom styrets årsmelding, inneholdende et utdrag av komiteenes 

årsmeldinger. Det var ingen kommentarer utover teksten. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader. 

  

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

Styrets forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes. 
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Kommentar: 

 Klubben har hatt et underskudd på litt over kr 80 000,-. Når avskrivning 

og utestående fordringer er tatt med har klubben hatt en negativ 

utvikling i egenkapital på kr 25 000,-. Dette skyldes blant annet for 

optimistisk budsjettering på sponsorinntekter og større utgifter på blant 

annet drivstoff til klipping. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente det framlagte reviderte regnskap uten merknader. 

6. Vedta budsjett. 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det framlagte budsjettet for 2015. 

 Det budsjetteres med leie inn arbeidskraft til klipping også i år, men 

dette forutsetter noe høyere inntekter på sponsorsiden enn foregående 

år. Styret legger vekt på å videreføre sponsoravtaler som går ut i år, 

særlig hullsponsorer. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader. 

  

7. Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter. 

Styrets forslag til vedtak: Det framlagte forslag til kontingenter og avgifter for 

2015 vedtas. 

Kommentar: 

 Kontingenten for hovedmedlemmer økes med kr 500,- pr år. Dette 

gjelder også familiemedlemskap.  

 Kategori 2, medlem uten spillerett gjeninnføres og koster kr 1 000,-.  

 Kategori 4, student gjeninnføres. Stilles krav om dokumentasjon. 

Innbefatter spillerett og fritak for dugnad på grunn av at de fleste bor et 

annet sted.  

 Kategori 2 og fjernmedlemmer betaler kr 200,- i greenfee. 

 Gjestespillere betaler kr 300,- i greenfee. 

 Disse tallene er litt endret av årsmøtet i forhold til styrets forslag. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets reviderte forslag. 

  

8. Behandle klubbens virksomhetsplan. 

Styrets forslag til vedtak: Virksomhetsplan forblir uendret.  Årsmøtet gir styret 

fullmakt til å utarbeide handlingsplaner for 2015. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader. 

  

9.  

Behandle innkomne forslag og saker. 

1. Innkommet forslag – seniorklasse klubbmesterskap 

Det kom inn forslag om egen seniorklasse i klubbmesterskapet. Dette ble 

diskutert, og årsmøtet ble enige om aldersgrense på 60 år. De over 60 år kan 

velge om de ønsker å stille i seniorklasse eller åpen klasse. Kun vinnere av 

åpen klasse som ender opp i Hall of Fame. Spilles som åpen klasse med 
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slagspill over to dager.  

Vedtak: Det innkomne forslaget ble vedtatt av årsmøtet. 

2. Styrets forslag – gjeninnføre klasse 4, student. 

Styret foreslo å gjeninnføre klasse 4, student. Dette ble vedtatt under punkt 

7. 

3. Styrets forslag – utnevnelse av æresmedlem 

Det er ikke vanlig å utnevne æresmedlemmer hvert år, men styret ønsket å 

hedre Roy Larsen med en slik utnevnelse. Roy har jobbet iherdig for 

klubben i alle år, fra de første spadetak i myrene for å drenere disse, til 

utrettelig kamp mot en gjenstridig og tett rough i mange år.  

Vedtak: Roy Larsen ble utnevnt til æresmedlem ved høylytt akklamasjon. 

 

 

10. Valg. 

Valgkomiteen har nok en gang slitt med å fylle alle vervene som er på valg. Det 

lyktes nesten, men det var ingen som var villige til å stille som nestleder. Styret 

ba årsmøtet om tillatelse til å konstituere seg, og deretter velge en nestleder 

blant styrets medlemmer. Dette ble godkjent av årsmøtet. De hadde heller ikke 

funnet vararepresentanter. Styret vil forsøke å fylle disse plassene. 

Vedtak: Årsmøtet har enstemmig valgt følgende: 

Styret: 

Leder: Arild Myrvold - 1 år 

Styremedlem: Vegar Mollan – 2 år 

Sekretær: Randi Myrvold – 1 år 

Kasserer: Roar Brodersen – 2 år 

Styremedlem: Lill Leth-Olsen – 2 år 

Styremedlem: Nancy Ervik – 2 år 

 

Signaturrett: 

Leder Arild Myrvold og nestleder som velges av styret gis av årsmøtet 

signaturrett på vegne av klubben. 

 

Følgende har sagt seg villige til øvrige verv: 

Vedlikehold maskin/garasje etc.  Fred Stabell og Vidar Heldal 

Klubbhus     Astrid Røstad og Laila Hovde 

Hcp vedlikehold    Fred Stabell 

Damegruppe     Nancy Ervik og Klara Uthus 
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Opplæring     Arnold Kristensen, Solfrid og Gudmund   

Brodersen 

Revisorer     Andre Hellem og Lars Oksvold 

DR ansvarlig.    Paul Beaulieu, Oddvar Pettersen og Ove 

Bones  

Valgkomité 2015 

Pål Talmo 

Laila Veie  

Vegar Sumstad 

Valgkomiteen konstituerer seg selv på et senere tidspunkt. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til valgkomité for 2015, 

og takker de som stiller opp. 
 

  

 Dato: 16. mars 2015 Sekretær:  

 
Representant 1: 

 
Representant 2: 

 

 


