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            PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VALDRES GOLFKLUBB 2017 

Årsmøtet i Valdres Golfklubb ble holdt på Thon Hotell Fagernes søndag 19. februar 20172 kl. 

18.00. 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

 21 stemmeberettigede medlemmer hadde møtt fram. 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent med presiseringer vedr. pkt. 10 valg av styremedlem. 

3. Valg av møteleder, protokollfører og 2 representanter til å underskrive protokollen 

Følgende ble enstemmig valgt: 

Møteleder:    Gunnar Moden 

Protokollfører:   Jo Sandviken 

2 representanter til å underskrive protokollen: Thor Slette og Knut Bråten.     

4. Årsmelding for 2016 

Årsmelding for året 2016 ble lagt fram på møtet og ble gjennomgått av styrets leder.  Antall 

medlemmer ved slutten av 2016 er 417. 

Presiseringer som ble understreket: 

a. Navn: Vinner av mandagsgolfen skal være Kjetil Strandbråten.     

b. Medlemsaktivitet: Tilskott fra Valdresmarsjen for dugnadsinnsats.  

Årsmøtet godkjente enstemmig årsmeldingen for 2016. 

5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017 

Styrets forslag til medlemskontingenter: 

Voksne: kr. 1100,- 

Juniorer*: kr.   700,- 

Årskort voksne (forutsetter medlemskap i en golfklubb): kr. 4800,- 

Årskort juniorer (forutsetter medlemskap i en golfklubb): kr.1200,- 
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Ekstratilbud til familier: 

Familier med to fullt betalende årskort, får i tillegg fritt spill for sine barn under 19 år. Det 

forutsetter medlemskap i Valdres Golfklubb, samt samme bopel. 

*Juniorsatser gjelder for barn og ungdom til og med fylte 19 år, samt studenter og 

vernepliktige til og med fylte 25 år. 

VOTERING: 

Styrets forslag ble ikke vedtatt (17 stemte mot, 4 stemte for styrets forslag). 

Et omforent forslag ble enstemmig vedtatt:  

Årskort voksne:   kr. 4000 

Årskort juniorer: kr. 1100 

 For øvrig er vedtaket som styrets forslag. 

6. Årskort for nyervervede medlemmer 

Styrets forslag: 

Medlemmer i klubben som betaler årskortkontingent, kan få sin betaling for det følgende 

året redusert til halvparten, dvs. kr. 2000, alternativt få et gavekort i golfshopen på kr. 2000. 

For å få disse tilbudene forutsettes at medlemmet verver et nytt medlem som betaler 

årskontingent for inneværende år. 

Hvis disse forutsetningene er innfridd blir årskontingenten for det nye medlemmet kr. 2000 

det første året. 

Som en følge av dette vedtaket, kan altså et par som melder seg inn, få redusert 

årskontingent for det ene medlemmet det første året og redusert årskontingent for det ene 

medlemmet det første året og redusert årskontingent for det andre medlemmet påfølgende 

år. 

Vedtak: 

Årsmøtet drøftet forslaget og det ble enighet om at første avsnitt i forslaget skal lyde: 

Alle nye medlemmer betaler halv pris for spillerett det første året. Medlemmer som verver 

nytt medlem med full spillerett får et gavekort på kr. 2000 i proshopen. 

Styrets øvrige forslag ble enstemmig vedtatt. 
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7. Greenfeesatser for 2017 

Styrets forslag: 

Hverdager mandag –torsdag,  9 hull  kr. 300 

      «    «          «              «         , 18  «     «  400 

Helg (fredag-søndag),  9 hull                  «  350 

    «    (   »          «       ), 18                         « 450 

Medlemmer av Norsk Seniorgolf betaler kr. 300  

Juniorer betaler halv pris. 

8. Regnskap for 2016 

Styrets leder gikk gjennom regnskapet som viser et positivt årsresultat på kr. 114. 

             Framlagt regnskap for 2016 med revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.  

9. Budsjett for 2017 

Styrets leder kommenterte hovedtrekkene i styrets budsjettforslag. 

Følgende vedr. budsjettet ble tatt opp i drøftingene: 

a. Årsmøtet ber styret vurdere muligheter for kjøp av slipemaskin. 

b. Informasjonsbehov om hyttemedlemskap. 

c. Konsekvenser av årsmøtevedtak om betalingssatser. 

d. Behov for oppfølging av sponsor- og reklameavtaler. 

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets budsjettforslag for 2017.. 

10. Valg 

Valgkomiteens forslag:  

 Styreleder for 1 år: Arnt Sørli 

 Styremedlem for 2 år: Einar Stig Eriksen 

 

Styrelederen foreslo, på vegne av Knut Revling, Anne-Marit Westerbø som ny styreleder. 
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Ved skriftlig votering fikk Arnt Sørli 15 stemmer, Anne-Marit Westerbø 1 stemme. 3 stemte 

blankt. Arnt Sørli ble valgt til styreleder for ett år. 

Einar Stig Eriksen ble valgt med akklamasjon til styremedlem for 2 år. 

  

Styret foreslo Tor Magistad Berge som medlem av valgkomiteen 

Tor Magistads Berge ble valgt med akklamasjon til medlem av valgkomiteen for 2 år. 

 

Årsmøtet ble hevet kl. 2030.  

 

 

Jo Sandviken       Thor Slette                                  Knut Bråten 

  


