Årsmøtesak 5

Årsberetning 2021
Sammensetning av obligatoriske organ:
• Styret:
Øystein Buene, leder
Odd Eivind Kveno, nestleder
Randi Mona Berge styremedlem
Anne-Marie Westerbø, styremedlem
Gunnar Modén, styremedlem
Erik Endrerud, varamedlem
• Kontrollutvalg:
Per Ragnar Lillebråten
Eva Westerbø
Tom-Roy Aas, varamedlem
• Valgkomite:
Bjørn Sjåvik, leder
Anne Revling
Vidar Veka
Ole Erik Syversen, varamedlem

Ansatte i 2021:
•
•
•
•
•

Daglig leder: Ulf Krüger
Pro/golfinstruktør: Ulf Krüger
Proshop: Ulf Krüger, Natascha Sadowski
Kafé: Anne-Mette Handreck
Greenkeepere: Arne Slette (head), Morten Fuglehaug og Johan Sadowski.

Komitéer/andre verv:
•
•
•
•

Turnerings komité: Jørgen Ueland, Svein Berger, Målfrid Berger Viken, Ulf Krüger
Klubbdommer: Einar Sem-Jacobsen
Banekomité: Tore Westerbø, Bjørn Sjåvik og Arne Slette
Webredaktører: Jørgen Ueland og Bjørn Sjåvik

Medlemsmasse:
Medlemstallet økte til 446 medlemmer ved utgangen av 2021, mot 398 året før.
68 medlemmer betalte for fritt spill.
Antall hyttespilleretter økte fra 78 til 100 (Det er et tak på 100)

Styrearbeid
Styret har hatt 5 ordinære møter i 2021-2022.

Unntaksår under Covid 19
Som i fjor har Covid 19-pandemien hatt positive og overraskende sider for golfene i Valdres. Mer
innnenlands reising har medført stort trykk på banen gjennom hele sesongen. Besøket er på det
dobbelte av det som var vanlig før pandemien.
Det har ikke vært hendelser av negativ karakter knyttet til Covid 19.

Banens tilstand:
Banen åpnet 6 mai – og da umiddelbart med sommergreener.
Både fairwayene og greenene holdt også i 2021 høy kvalitet. Dette ikke minst takket være en svært
stor og god innsats av våre greenkeepere.

Baneutvikling:
Vi har bygget nye utslagstee på hulll 10,11 og 13.
Parkeringsområdet er utvidet.
Par 6 hullet ble tatt i bruk denne sesongen.

Idrettslige aktiviteter:
Vinnere av klubbturneringer:
•
•
•
•
•
•

Mandagsgolfen: Kjetil Strandbråten
Seniorgolfen, herre: Einar Mattisgard
Valdresmatchen: Per Ragnar Lillebråten
Klubbmesterskap, herre: Kjetil Strandbråten
Stablefordmesterskap: Bjørn Einar Smith
Seniormesterskap, herre: Bjørn Einar Smith

Andre aktiviteter:
•
•

Det har vær golftrening for herre , dame og ungdom/barn.
Kurset «Veien til golf» har vært holdt for i alt 47 personer i smågrupper/individuelt.

•
•

Samarbeidet med Beitostølen helsesportsenter har fortsatt, men i mindre omfang pga tidvis
stenging der.
Pga smittevernsituasjonen har tidligere samarbeid med både barne- og ungdomsskole,
idrettslinje vært utelukket fra deres side også.

Økonomi og drift:
Som det fremgår av vedlagte årsregnskap mener styret at forutsetningene for fortsatt drift er til
stede. Denne forutsetningen er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet.
Styret mener at årsresultatet gir et rettvisende bilde av Valdres Golfklubbs eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
Regnskapet viser et overskudd for 2021 på kr 967.434. Egenkapitalen er med dette økt fra kr
1.996.399
til kr 2.963.833. For detaljer vises til egen sak om regnskap 2021.

Styrets forslag til vedtak:
Årsberetningen godkjennes.

