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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB

Ordinært årsmøte avholdes i auditoriet, Persbråten Vgs tirsdag 13. mars 2012  kl 18.00

Til behandling foreligger:

1. Årsberetning
2. Revidert regnskap for perioden 1.1.11 – 31.12.11 og revisors beretning
3. Forslag:

A. Lovendring: § 5  Dokumentasjon av studenttilværelse - Styret
B. Lavere kontingent for pensjonister – Eivin Bergh

4. Styrets forslag til kontingenter og avgifter
5.       Budsjettforslag 2012
6.       Valg av styre. Valgkomiteens innstilling vedlegges
7.       Valg av kontrollkomité
8.       Valg av valgkomité
9.       Drøftelse av saker reist på årsmøtet

Oslo, februar 2012   
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ÅRSBERETNING 2011

Årsmøtet:  Ordinært årsmøte ble avholdt på Persbråten Vgs skole 22. mars 2011

Styret: Einar Skogstad, formann, Jan Aaseth, Carine Lindman, Per Foseid, Agathe 
Backer-Grøndahl og varamedlem Christian Krefting

Daglig leder:  Niels Vik

Revisor:  Nitschke AS Statsautoriserte Revisorer

Komité oppnevnt av årsmøtet:
Kontrollkomiteen:      Jens N. Engelstad og Elisabeth Seeberg
   Varamedl. Axel Roll og Jens Ove Hagen

Valgkomiteen: Anette Bech, Anne Line Bakkevig, Sven-Erik Sjøberg og vara Tove Ringnes

Komiteer oppnevnt av styret:
Banekomiteen: Inge Fjeldstad, formann, Stein Oppedal, Anette Bech, Iver Lindman og Jeppe B. 

Nielsen

Hedersmerkekomité:  Terje Foss, formann, Elisabeth Seeberg og Niels Vik

Sponsor- og                  
markedskomiteen:      Einar Skogstad, Jan Aaseth, Niels Vik og Kristin Julie Klæboe

Treningskomiteen: Lars Olaf Sterud, formann, Tim Resen, Tom K. Aslesen, Sven Gjeruldsen, Erik 
Hagen og Jonne Skajem

Turneringskomiteen: Sven-Erik Sjøberg, formann, Henning Monsen, Per F. Moe, Erik Hagen, Mette C. 
Bye, Halvor Mehre, Knut Ekjord og Tove Ringnes.

Trenere: Stephen Newey, Julian King, Fredrik Due og Caroline Diethelm

Sports- og  Kristin Julie Klæboe
markedssjef

Sekretariat:  Siv Therese Leschbrandt, Kristin Julie Klæboe, Elin S Pettersen og Niels Vik
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MEDLEMSSTATISTIKK

 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Æresmedlem 1 2 2 1 1
Livsvarig aktiv 11 11 11 10 10
Sponsorer 23 26 34 33 43
Aktive damer 374 385 395 450 440
Aktive herrer 946 960 974 1054 1040
Aktive juniors under 22 år 23 40 40 48 158
Midlertidige medlemmer                  2 1 1 1 2
Totalt aktive 1380 1425 1457 1597 1694

Passive med spillerett 68 64 43 39 0
Tidsbegrenset medlemskap 81 171 177 175 147
Livsvarig passiv 5 5 5 4 5
Passive uten stemmerett 347 231 116                17 0
Passive med stemmerett 376 358 356 345 333
Passive juniors under 22 år 123 84 64 36 19

TOTALT 2380 2338 2218 2213 2198

Venteliste: 1530

Æresmedlem:  Terje Foss

Følgende medlemmer er under året avgått ved døden:

Medlem fra:

  
Jørgen Høylund-Pedersen 1977
Carl Henrik Natvig  2000
Robin Vinter   1972
Odd Asbjørn Hagen   1983
Chris Selbekk  1969
Christian Holtermann  1976
Else Bottolfsen   1965
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Styrets beretning 2011

Styret i Oslo Golfklubb har i perioden bestått av:

Formann:  Einar Skogstad
Viseformann:  Jan Aaseth 
Styremedlem:  Carine Lindman
Styremedlem:  Agathe Backer-Grøndahl
Styremedlem:  Per Foseid
Varamann:                  Christian Krefting

Styret har i perioden avholdt 10 styremøter og ett møte med Rådet. Det enkelte styremedlem har dessuten 
vært engasjert i ulike komiteer og utvalg, samt deltatt på møter i regi av Norges Golfforbund.

Oslo Golfklubbs virksomhet drives for det meste på et område på Bogstad, leid i hovedsak fra Oslo 
kommune. OGK har pr 31.12. 2.172 medlemmer og klubben har tradisjon for å ha sunn økonomi og god 
styring.

Økonomien i Oslo Golfklubb
Styret har som hovedstrategi å opprettholde banens kvalitet, videreutvikle servicen til medlemmene samt 
opprettholde og utvikle den høye aktiviteten for barn og unge. Kostnadene for denne strategien er reflektert 
i årsavgiften. Økonomien i klubben er Styrets høyeste prioritet. Vi har tradisjon for å ha en god økonomi 
og en god styring på økonomien. Den største utfordring for administrasjon og Styret er å ha kontroll på 
ekstraordinære utgifter som et anlegg av denne størrelsen ofte får. Arbeidet med å øke inntektene fra 
samarbeidspartnere har vært vellykket og vi vil fortsette dette arbeidet i tiden fremover 

Klubbens langsiktige gjeld pr 31.12. er på NOK 59,5 mill. etter en nedbetaling av lånet med kr 2,5 mill i 
løpet av året. Styret ønsker i årene fremover å prioritere nedbetaling av denne gjelden og frie midler skal 
i størst mulig grad benyttes til ekstraordinære nedbetalinger av gjelden. Den europeiske bankkrisen har 
ført til økte finansieringskostnader for banker. Nordea har derfor økt marginen på vårt lån som har medført 
høyere rentekostnader for klubben. Styret vil fortsatt arbeide for å begrense den økte lånekostnaden 
gjennom forhandlinger med banken og kontinuerlig søke alternative løsninger til beste for klubben.  
Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.  

Virksomhetsplanarbeidet
Oslo Golfklubb har gjennom årene vært styrt av beslutninger på årsmøtene og hva Styret fra tid til 
annen har bestemt seg for. Med visjonen “Et fantastisk sted å være” og fokus på forvaltning av klubbens 
store investering har banen vært Styrets høyeste prioritet de siste årene. I tillegg har klubben hatt en 
iherdig satsing på juniorvirksomheten i TK. Vi har et måldokument for banen som er blitt oppdatert etter 
ombyggingen, men klubben er nå blitt stor og forvalter store verdier. Styret mener derfor at det er viktig 
at vi utarbeider en Virksomhetsplan for klubben. Det er meningen at denne Virksomhetsplanen skal 
gi retningslinjer for kommende styrer, administrasjonen, tillitsvalgte og medlemmer. Styret bestemte 
derfor å igangsette dette arbeidet. Foruten representanter fra Styret og administrasjonen, ble 10 sentrale 
medlemmer i klubben invitert til å være med i dette arbeidet. Tor Anders Hansen fra NGF som har bred 
erfaring i slike prosesser, påtok seg oppgaven som fasilitator og ledet oss kyndig gjennom prosessen.



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2012

6 7

Vi har i løpet av høsten avholdt 4 fellesmøter med  4-5 timers varighet hvor gruppearbeider har vært 
utført. Mye av arbeidet har bestått i å forsøke å finne ut av hvordan OGK skal se ut i fremtiden.  Møtene 
har bestått av gruppearbeider og fellesmøter hvor alle deltagere har bidratt til å komme frem til det 
dokumentet som vi vil presentere på Årsmøtet. Vi har arbeidet med klubbens visjon, vi har laget et 
hovedmål for klubben og også definert en rekke delmål som vi mener det er riktig å arbeide med i 
fremtiden. Vi har utarbeidet en virksomhetside og vi har arbeidet med virkemidler for å nå de målene vi 
har satt oss. Alle deltakerne har hatt muligheten til å «drømme» og disse drømmene er også reflektert i 
det resultatet vi presenterer. 

Styret har fokus på at klubbens gode økonomi beholdes. Gruppen som har arbeidet med 
Virksomhetsplanen, mener at OGK har en bane i topp europeisk klasse med en unik beliggenhet.  
Denne er i seg selv så attraktiv at vi kan tiltrekke oss samarbeidspartnere som er villige til å investere 
slik at vi sikrer helårsdrift. Samtidig kan dette bidra til å redusere klubbens gjeld og begrense økningen 
i årsavgiften i fremtiden. Styret har vært opptatt av at den presenterte Virksomhetsplanen har solid 
forankring i medlemsmassen, og har derfor utarbeidet en spørreundersøkelse som ligger bak vår 
virksomhetsplan. 

Virksomhetsplanen vil i detalj presenteres på Årsmøtet slik at alle har muligheter til å stille spørsmål. 
Styret ber om Årsmøtets tilslutning til denne virksomhetsplanen slik at administrasjonen, styret, 
frivillige og medlemmene kan starte arbeidet med å nå de mål denne planen beskriver.           
    
Banen
Banen ble åpnet for medlemmene den 8. mai. I år var det greenene som hadde fått det største soppangrepet 
og greenene på hull 1, 8 og 16 fikk ta den største støyten. John måtte skaffe ferdiggress, og det første 
gresset vi fikk var av for dårlig kvalitet. Dette fant vi ut først etter at det var lagt på hull nr. 1 og nytt 
gress ble bestilt for hull nr. 8 og 16. Det gikk dessverre noe tid før disse greenene var opp til vår standard. 
På fairways hadde vi også soppskader, og i år var denne soppen dypere og vanskeligere å reparere enn 
tidligere. Med kyndig behandling av John Riiber og hans menn varte det ikke lenge før alle fairways og 
teesteder var av høyeste kvalitet. 

2011 var et rekordår for nedbør i østlandsområdet. Alle banene måtte til tider stenges pga. den store 
nedbørsmengden.  Derimot fungerte dreneringssystemet på Bogstad godt slik at vi kun måtte stoppe 
spillet i korte perioder mens det bøttet ned, for så å åpne etter kort tid når det verste været ga seg. I 
disse ekstreme situasjonene har vi oppdaget noen våte områder i roughen som har blitt og vil bli drenert 
ytterligere slik at spillerne skal kunne ferdes der uten store ubehag. 

Til tross for store forsinkelser takker vi en sponsor for byggingen av WC ved tee nr 7, nok et tiltak som 
bidrar til at Bogstad er «et fantastisk sted å være». Det gamle leskuret er flyttet til treningsområdet ved 
hull nr. 4. til stor glede for dem som tilbringer tid på dette flotte treningsområdet. Styret retter en takk 
til Arild Backer og hans medhjelpere for å merke drenslokkene på banen med meteravstand til front og 
senter green. Vi har også bygget en ny tee på hull nr 9 pga. omgjøringen fra par 4 til par 5 fra tee 60. Dette 
tee-stedet gjør at vi nå har full fleksibilitet til å lage dette hullet krevende i alle værsituasjoner under store 
mesterskap. 

OGK hadde et utestående garantibeløp hos vår banebygger etter ombyggingen av banen. Etter omfattende 
diskusjoner ble vi enige om at han skulle utføre en rekke arbeider som kompensasjon for visse garantier. 
Martin Sternberg står som entreprenør for bygging av Bogstad Vinterparadis. Han flyttet derfor en rekke 
maskiner og arbeidere til Bogstad på høsten og satte i gang ombygging av 8. green. Denne greenen var 
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konstruert med kun 4 områder hvor hull kunne settes, noe som resulterte i for stor slitasje rundt hullene 
ved mye nedbør og for lite lys. Greenen var rett og slett for liten og vi kontaktet arkitekten for tegning av 
ny green og greenområde. Igjen var vi heldige med høstværet og byggingen av denne greenen ble fullført 
sent på høsten. Vi vil legge ferdiggress til våren for å få den spillbar så snart som mulig etter åpning av 
banen. 

Sternberg har også utført en rekke andre arbeider slik som utvidelse av treningsgreen og treningsfelt 
mellom hull 1 og 3 og planering av et gressfelt ved treningsområdet ved hull nr. 4. Veien som tidligere 
gikk gjennom treningsfeltet, er nå flyttet til bak leskuret. Vi har også kuttet krattskogen mellom 
treningsfeltet og hull nr. 15 og til høyre for greenen på hull nr.6. Dette for å få mer lys inn på greenen.  
Vi vil også bygge opp en gressvoll mellom green på hull 6 og lagringsplassen til vest for denne. Vaske– og 
komposthåndteringsplassen vest for hull 7 er ferdigstilt. 

John Riiber og hans menn har arbeidet meget hardt i år og klarte igjen å holde banens kvalitet på topp 
europeisk standard. Vi har fått tilbakemeldinger fra mange av klubbens medlemmer og gjester som spiller 
på baner i Middelhavsområdet både i Frankrike og i Spania, at kvaliteten på Bogstad ikke står tilbake for 
noen av topp– banene der nede.
     
Slitasje
Vi fortsatte å merke med hvite linjer foran greenområdene for å forhindre for mye slitasje, noe som viste 
seg å virke veldig godt. Vi anmoder alle medlemmer og deres gjester til å bli enda bedre til å REPARERE 
NEDSLAGSMERKER, samt å legge tilbake torv på fairways. Vi regner med at det alltid vil forekomme 
noen vinterskader hvor det beste alternativet vil være å legge ferdiggress fremfor å så.
 
Gresskvaliteten i semi-roughen rundt en rekke greener, slik som til venstre for green på hull nr 3 og til 
høyre for green nr 11, har vært kritisert. Gresset har vært noe ”tustete” og det har vært veldig vanskelig å 
kontrollere korte slag inn på greenen. John har arbeidet for å forsterke gresset på disse stedene, og vi har 
sett at dette har blitt bedre. Vi regner med at det blir enda bedre i kommende sesong.   

Treningskomiteen (TK)
Vi gir igjen en stor heder til TK-ledelsen v/ Lars Olaf Sterud. Golfnews’ lesere kårer årets golf-ildsjel og 
vår TK-leder er en av 6 nominerte kandidater. Lars Olaf har ledet juniorarbeidet i klubben i flere år og har 
nedlagt flere tusen timer for at våre barn og unge skal få et best mulig opplegg for sin golf. Oslo Golfklubb 
har nå 250 barn i organisert trening og veldig mange av disse deltar på turneringer på alle juniornivåer. 
Med 9 NM-medaljer i 2011, hvorav gull i både jente- og gutteklassen under NM Junior, er det tydelig at 
opplegget bærer sportslige frukter.

Suzann Pettersen har også i 2011 representert Norge og Europa på en fremragende måte. Hun har seiere 
på LPGA-touren, men best husker vi henne for den utrolig sterke birdie-birdie-birdie avslutningen på de 
tre siste hullene på Solheim Cups siste dag for å gi Europa seier over USA.

OGK har en meget bra trenergjeng som er ledet av Fredrik Due og Caroline Diethelm, i samarbeid med 
Stephen Newey og Julian King..

I tillegg til resultater nevnt i TKs rapport er det verd å nevne følgende: 

Knut Skabo  # 3 i EM for senior
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Klubbmesterskapene ble vunnet av:
Piker:   Nicoline E. Skaug  Damer:  Nicoline E. Skaug  

Sr Damer:  Anniken Munch Fair Ladies ------

Gutter: Jarle Volden  Herrer:  Vilhelm Bogstrand 

Sr Herrer: Knut Skabo  Old Boys: Ola Dybwad-Olsen

Greenfee 
Styret er fornøyd med greenfeesatsene som ble satt for å opprettholde inntektene og redusere antall 
greenfeerunder. Dette lykkes vi med i stor grad. Det ble spilt ca 25.000 runder på banen, hvorav ca 5.900 
var greenfeerunder. Styret ønsker å beholde satsene for sesongen 2012.

Golfvert/Course Marshall
Styret er heller ikke etter denne sesongen helt fornøyd med hvordan dette har fungert, og arbeider for å 
finne løsninger vi er bedre tjent med.

Samarbeidspartnere    
Oslo Golfklubb har fortsatt arbeidet for å knytte til seg nye samarbeidspartnere, samt å få eksisterende til å 
bidra mer enn tidligere. Vi satte igjen budsjettet høyt for å ha noe å strekke oss etter, og vi oppnådde NOK 
5.400.000,- som var mer enn kr 700.000,- over budsjett. Vi setter umåtelig pris på samarbeidspartnerne 
våre og håper å kunne yte dem den service de fortjener. 

Kunstisbane på drivingrangen
Endelig ble det noe av byggingen av kunstisbanen på driving rangen vår. Det var lenge usikkert om dette 
arbeidet kunne begynne, men i november var det klart. Styret i OGK har signert en avtale hvor Bogstad 
Vinterpark har avsatt en sum som er lik kostnaden for å dekke hele området med kunstgress. Hvis det 
skulle vise seg at Bogstad Vinterparadis ikke klarer å fullfinansiere fullføringen av prosjektet, vil vi i 
alle fall kunne få en kjempefin driving range. Det er imidlertid en stor sjanse for at dette ikke vil skje 
sommeren 2012, men at vi må finne oss i å slå baller ut på en grusbane mot flere target kunstgreener denne 
sesongen. Vi vil motta kompensasjon for ødelagte baller fra Bogstad Vinterparadis.
     
Administrasjon
Styret vil takke alle i administrasjonen for sitt arbeid og innsats for at medlemmer, samarbeidspartnere 
og gjester skal få følelsen av at Bogstad er et fantastisk sted å være. Å være tilgjengelig for alle alltid, 
samt å hjelpe til der det trengs for at alle som ferdes på Bogstad skal få en flott opplevelse, er en kunst. 
Det er derfor hyggelig for Styret å høre så mange lovord for hvordan administrasjonen klarer denne 
oppgaven. Kontorarbeidet i de månedene som banen holder stengt er minst like krevende da alle rapporter, 
statistikker, regnskap, budsjetter etc. skal gjøres ferdig. 

Denne høsten og vinteren har det blitt lagt ned et stort arbeid med å utarbeide kravspesifikasjonen for vår 
nye hjemmeside. En rekke kvalifiserte personer har vært involvert både fra administrasjonen, tillitsvalgte 
og andre spesialister på området. Styret retter en stor takk til Siv for hennes nøyaktige og intense arbeid 
med å få gjennomført prosjektet, og vi gleder oss til å se det endelige resultatet. Vi har lagt stor vekt på 
å finne et system hvor vi kan forandre på layout, etc. da vi forventer at flere behov på hjemmesiden vil 
melde seg etter hvert. Styret berømmer også Niels Viks budsjettarbeid. Det er beundringsverdig hvor godt 
utgiftsbudsjettet stemmer med de endelig tall og dette letter budsjettarbeidet til Styret i stor grad.
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Vår kjære Kristin gjør igjen en fantastisk jobb for medlemmer, sponsorer og gjester på Bogstad. Hun 
holder orden på nesten alle i klubben, hun gjør avviklingen av damenes og herrenes ukentlige turneringer 
som en lek og hennes blide ansikt gjør alle glade. Vi mottar mye skryt fra våre samarbeidspartnere om 
Kristins avvikling av sponsorturneringene. Den servicen hun yter i samarbeidet med andre er en av 
grunnene til at vi klarer å beholde våre samarbeidspartnere år etter år. Styret sender en spesiell takk til 
Kristin. Styret takker også administrasjonen for den iver og innsats de har vist i Virksomhetsplanarbeidet. 
Deres bidrag til dette er uvurderlig.  

Klubbhus    
Vi har et gammelt og lite tidsmessig klubbhus, det er dårlig isolert, det er elendig akustikk i spisesalen 
og det har et utdatert elektrisk anlegg. Listen med utfordringer for dette gamle bygget er lang. Det koster 
klubben ca kr 1.500.000 i året å holde klubbhuset i stand og vi må beregne nye store utgifter i årene som 
kommer. 

Vi har i vinter forminsket Niels Viks kontor slik at vi har fått plass til å hedre Suzann. Vi har laget et 
«Tutta»-rom hvor hun vil gi oss en rekke effekter vi kan sette i dette rommet for å hedre vår kjære 
verdens-toer. 

Restauranten har også i år stått til våre forventninger. Maten som Magnus serverer på alle tilstelninger i 
klubbhuset er førsteklasses. En av våre samarbeidspartnere, Renault, hadde en middag hvor det deltok 
flere av bilmerkets representanter fra Paris som etter å ha fortært Magnus’ fantastiske meny, utbrøt på 
fransk «rart at jeg må reise til Oslo for å få et så utsøkt måltid»

Proshop og trenere
Det blide ansiktet og vinnende vesenet til vår alles Stephen og hans kone Jayne er vi alle glade for. Gjester 
og medlemmer i alle aldre har et fantastisk forhold til Stephen, og hans daglige tilstedeværelse gjør alle 
våre dager til litt spesielle når vi besøker Bogstad. Julian  bidrar også til det gode miljøet rundt pro-
shopen, noe vi alle setter pris på.

I Virksomhetsplanarbeidet har vi vurdert alle aktiviteter i klubben, i tillegg til kursvirksomhet og 
gjennomføring av alle sportslige aktiviteter. Vi vil bruke sesongen 2012 til å vurdere om vi skal 
omstrukturere hele sportssatsingen i klubben, hvor pro-shop og alle trenere vil være med på å finne frem 
til en ny struktur som vil egne seg bedre for OGK i fremtiden.      

Komiteer
Styret oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2012:

Turneringskomité:  Erik Hagen  
Banekomité:  Inge Fjeldstad
TK:   Lars Olaf Sterud
   
Øvrig informasjon
Av klubbens helårsansatte er det 4 kvinner og 6 menn. Likestilling mellom kjønnene er og blir en rettesnor. 
Styrets sammensetning følger Idrettsforbundets krav til likestilling. Arbeidsmiljøet må betegnes som godt 
med et sykefravær på ca 3,5%.  Det har i 2011 ikke vært skader eller ulykker av nevneverdig art.



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2012

10 11

Vi forurenser hverken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.
 
Vi takker til slutt alle våre mange, dyktige tillitsvalgte i komiteer og utvalg. De står på i fritiden til det 
beste for medlemmene. Mange gjør dette arbeidet år etter år. Tusen takk!

Vi sees på Årsmøtet!

Oslo Golfklubb, februar 2012

Einar Skogstad Jan Aaseth 
Formann Viseformann
(sign.) (sign.)

Carine Lindman Per Foseid Agathe Backer-Grøndahl
Styremedlem Styremedlem Styremedlem
(sign.) (sign.) (sign.)
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2011

HEDERSMERKEKOMITEENS RAPPORT                            
 

Komiteen har i år vurdert flere kandidater til hedersmerke og har vedtatt følgende:

På den sportslige siden har komiteen vurdert resultatene til klubbens beste spillere. Det er to som i år 
har samlet nok poeng til å få bragdmerker;

Elisabeth Haavardsholm tildeles bragdmerke i Sølv. 
Nicoline E. Skaug  tildeles bragdmerke i Sølv.

På tillitsmannssiden har komiteen vurdert flere søkere og følgende medlemmer tildeles hedersmerke:

Einar Skogstad tildeles hedersmerke i gull for sine 10 år i styret, hvorav 7 som formann. Uten Einars 
fantastiske entusiasme og hans mange nedlagte arbeidstimer for golfklubben hadde vi ikke fått vedtatt 
og gjennomført baneoppgraderingen i 2007/08.

Christian Anker-Rasch tildeles hedersmerke i gull. Christian var TK-leder i flere år hos oss. Hans 10 
år som president i NGF hvor han var sterkt medvirkende til en nødvendig økonomisk snuoperasjon samt 
hans joviale vesen og klare tale var en medvirkende årsak til at “golfnorge” ble samlet igjen. Dette står 
det meget stor respekt av.

Sven Erik Sjøberg tildeles hedersmerke i sølv. Sven-Erik er avtroppende formann i 
turneringskomiteen, som han ledet i tre år. Han har også sittet 3 år i valgkomiteen, han var leder av 
organisasjonskomiteen for Europatour damer i år 2000 og ansvarlig for flere Challenge tour turneringer 
på Bogstad siste halvdel av -90 tallet.
 
Lars Olaf Sterud tildeles hedersmerke i sølv. Lars Olaf har vært leder av TK de siste 5 år. Hans 
utrettelige arbeid for juniorene, hans meget “hands-on” organisering og ledelse av junioravdelingen har 
tatt oss fra å være dyktige med mange barn til å være den største og best drevne junioravdeling i Norge 
med over 250 barn/unge i organisert trening.

Tim Resen tildeles hedersmerke i sølv.  Tim har vært helt sentral i TK-arbeidet sammen med Lars Olaf 
de siste 5 år. Hans grundige arbeid har vært avgjørende for aktiviteten i TK.

Erik Hagen tildeles hedersmerke i sølv. Erik vært medlem av Turneringskomiteen i 3 år, og som sentral 
i arbeidet og aktiviteten i TK de siste 5 år. Hans initiativ og gjennomføringsevne er beundringsverdig.    

Vi gratulerer alle.

Oslo, februar 2012  

Terje Foss Elisabeth Seeberg Niels Vik
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TRENINGSKOMITEENS RAPPORT
 

Klubben har gjennomført 5 år med målrettet satsing på juniorarbeidet. Det gir resultater. Ingen klubb 
har flere juniorer i organisert trening. Ingen klubb har flere juniorer som spiller turneringer. Ingen klubb 
fikk flere medaljer i NM sist år. Juniorene har en klubb å være stolte av og klubben har juniorer å være 
stolt av. 

Prinsippene det arbeides etter står uforandret; 

	God treningskultur og ledende treningsprinsipper
	Tydelige krav til innsats og holdninger
	Godt miljø med satsing på både bredde og topp
	God kommunikasjon mellom trenere, spillere og foresatte

Planen for juniorarbeidet gikk opprinnelig over 7 år. På de 5 årene siden starten har mye kommet på 
plass, og gode resultater er oppnådd. Det er imidlertid alltid nødvendig å evaluere status og justere kurs. 
I 2011 er det gjort en grundig gjennomgang, og dette vil i 2012 føre til noen forandringer. Disse er blant 
annet;

	TKs arbeid vil i større grad integreres med klubbens øvrige virksomhet. Dette gjelder såvel 
administrative oppgaver som treningsarbeidet.

	Det skal arbeides mer målrettet med rekruttering av spillere under 12 år. For å hindre frafall 
vil det legges til rette for mere turneringsspill og nye turneringsformer i samarbeid med 
naboklubber. 

	For satsingsgruppene, som pr.dd består av 27 spillere i alderen 13-24 år, vil det legges enda 
større vekt på lagbygging mellom spillere i de siste årene på videregående skole og spillere på 
college. Det er også nødvendig å arbeide med tiltak for bedre ekstern finansiering for om mulig å 
redusere kostnadene for den enkelte spiller.

	Det skal legges bedre til rette for oppgaver som frivillige kan utføre. Foreldres engasjement 
i barnas aktiviteter er avgjørende for deres trivsel og for å kunne legge til rette for sunn 
idrettsutvikling. Klubben behøver den kompetanse og bistand dette innebærer.

TK hadde i 2011 et budsjett på 2,6 millioner og leverte et regnskap i god balanse. Dette på tross av 
reduserte inntekter i form av treningsavgifter. Disse var i 2011 satt lavere enn året før for å motivere til 
økt deltakelse, noe som ikke hadde effekt. Tiltak ble iverksatt for å redusere også kostnader og dette ga 
et regnskap i balanse. Hoveddelen av budsjettet dekkes av egenandeler. TKs virksomhet utgjør en netto 
kostnad pr. medlem på ca. 180,-. TK takker for bidraget, og tror dette er vel anvendte penger for Oslo 
GK med tanke på såvel sportslig profil som klubbens tilvekst.

Kostnader for trenere utgjør hoveddelen av utgifter med ca 1.350.000,-. Fredrik, Carro, Stephen og 
Julian gjør en utrolig flott innsats. De bringer inn topp kompetanse og er samtidig bærere av en flott 
kultur. Vi mener det er avgjørende å ha høyt kompetente trenere med fokus på utvikling av juniorene 
og ønsker fortsatt at disse har sitt hovedvirke i klubben. TK dekker også ½ parten av startavgifter i 
turneringer for å motivere til deltakelse, og dette har hatt effekt som ønsket.
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Resultatmessig var 2012 som ønsket. Fokus på NM individuelt og for lag ga resultater som vist her; 
 ble som følger:
Lag NM
Damer Gull Marita Engzelius, Elisabeth Haavardsholm, Ingrid Hagen
Herrer Bronse Vilhelm Bogstrand, Tor Erik U Knudsen, Frederik Kollevold, 

Markus Leandersson, Kim Leikvang

Lag NM Junior
Jenter Sølv Elisabeth Haavardsholm, Nicoline E Skaug, Eline Askeland
Gutter Sølv Oddvar Hjellegjerde, Mathias Schjølberg, Tim Gamborg, 

Benjamin Giørtz, Kristoffer Reitan

NM
Damer Sølv Marita Engzelius
Herrer Sølv/Bronse Vidar Thorstensen, Vilhelm Bogstrand

NM junior
Jenter Gull Nicoline E Skaug
Gutter Gull Mathias Schjølberg

I Evian Junior Masters presterte Kristoffer Reitan og Tim Gamborg stort med en 4.plass. I Suzann 
Junior Challenge på Bogstad ble det 1, 2 og 3.plass til Aleksander Øverli, Kristoffer Reitan og Henrik 
Ditlev-Simonsen Skogseth. 

På både Titleist Tour og Teitleist Region hadde Oslo GK spillere en rekke topplasseringer. Mer om dette 
på www.oslogk.no/junior.

Et av årets høydepunkt var 10 års jubileet for Birdiesgruppen. Tiltaket, som er helt unikt for Oslo GK, 
og som til de grader har bidratt til rekruttering av jenter til klubben og til norsk golf, ble startet av nå 
avdøde Lars Lonning. Over 150 jenter, som i dag stort sett alle fremdeles spiller golf i klubben, har vært 
i Birdies grupper. Satsingen på jentegolf fortsetter i Lars’ ånd.

TK ser frem til nok en flott sesong med resultater klubbens medlemmer kan være stolt av.

For TK 
Lars Olaf Sterud
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BANEKOMITEENS RAPPORT
 

Komiteen har bestått av: Jeppe Nielsen, Stein Oppedal, Anette Bech, Iver Lindman og Inge Fjeldstad. 
Styret har vært representert ved Per Foseid. Det har vært avholdt 4 komitemøter samt en felles befaring. 
Dessuten har alle komitemedlemmene hatt en arbeidsdag på banen.

Mandat: Banekomiteen har ikke økonomisk ansvar, men fungerer som en ressurskomitè for 
baneavdelingen, og fremmer medlemmers synspunkter for head-greenkeeper. Endringer / ombygging 
av banen skal forelegges komiteen, som skal være med på å bestemme utformingen av evt. prosjekter. 
Komiteen arbeider ut fra vedtatt måldokument som omhandler banen, samt oppsatt baneplan. Komiteen 
gjennomgår budsjettforslag utarbeidet av head-greenkeeper og foreslår en prioritering av oppgaver 
innen nyanlegg og vedlikehold. Komiteens leder skal konsulteres om åpning / stenging av banen.

I Baneavdelingens stab er det 6 heltidsansatte (inklusive John), 8-9 stykker som jobber fra 15. april til 
1. november, og 4-5 stykker i tillegg som jobber fra 1. juni til 1. september.
Banemannskapet har ved egeninnsats gjennom hjulskift, vedsalg, hageoppdrag, juletresalg bidratt med 
inntekter på ca. kr 623.000,- eks mva med et netto overskudd på ca. kr 320. 000,- eks. mva.

Banestatus og tiltak i 2011:
Årets dugnad ble avholdt lørdag 7. mai. Ca. 90 medlemmer deltok med liv og lyst. Takk! 
8. mai ble banen åpnet for spill og i løpet av sesongen har det vært over 25.000 spilte runder. Banen fikk 
etter siste vinter en del sopp og isbrann. Dette medførte ekstra arbeid og utgifter. Bl.a. ble det nødvendig 
å skifte mye greengress på hull 1, 8 og 16. 
Ellers må vi si oss meget godt fornøyde med banens status i 2011. Spesielt godt fornøyde er vi 
over at banen ikke har vært stengt mer enn noen timer under styrtregn, lyn og torden den dagen 
klubbmesterskapet ble avholdt. Mens regnet bøttet ned i høst og holdt alle andre baner i nærheten 
stengt, var våre fairways og greener fantastisk gode. I røffområdene har det blitt oppdaget div. nye 
våte områder etter kraftig regn. Disse blir kontinuerlig utbedret etter prioritert liste, og etter hvert som 
økonomien tillater det. 
Av andre utførte og påbegynte tiltak utover den daglige banepleien kan nevnes:

•	 Nytt leskur med WC ved 7. tee (takk til sponsor)
•	 Gammelt leskur fra 7. tee flyttet til treningsfelt ved 4. hull
•	 Drenslokk merket med meteravstand til F og C green (takk til Arild Backer m.fl.)
•	 Ny backtee bygget på hull 9
•	 Treningsfeltene ved hull 3 og 4 utbedret (pågår i skrivende stund)
•	 Veien gjennom treningsfeltet ved hull 4 stengt og flyttet bak leskuret
•	 Krattskog fjernet div steder (bl.a. til h for 6. green og ved treningsfeltet ved 4. hull
•	 Div trær som stjal sollys fra greenene har blitt felt (Banen må ikke gro igjen)
•	 Vaske-/komposthåndteringsplassen vest for 7. tee ferdigstilt
•	 8. green bygges om i skrivende stund
•	

Inge Fjeldstad
Formann Banekomiteen.
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TURNERINGSKOMITEENS  RAPPORT

Komiteen har bestått av følgende:
Sven-Erik Sjøberg (leder)
Mette Bye
Tove Ringnes
Erik Hagen
Per F. Moe
Halvor Mehre
Henning Monsen

Fra Adm. og styre:
Kristin Julie Klæboe
Agathe Backer-Grøndahl. 

Komiteens oppgaver:
Komiteen har hatt 6 møter. I tillegg noen org. møter i forbindelse med turneringer.
Her ble turnerings ansvar bestemt.

-Merking av banen. Dette ble gjennomført før baneåpning, med samme markeringer som i 2010.
 Med en endring, på hull 9 ble OB markeringene satt ut mot veien langs Driving Rangen.

-Turneringer. Komiteens medlemmer har arrangert alle klubbens pokal turneringer (16) på en bra måte. Været 
var ikke på vår side i alle turneringene. Spesielt takk til Erik, Mette og Tove for Int. Trophy/Sosiale (4) turneringer.

-Indeksering av banen.
Etter ombygging av banen mente komiteen at nuværende indeksering ikke var riktig. Basert på rundt 600 
turnerings runder sendte komiteen en anbefaling til styret om en endring av banens indeksering.

Komiteen anbefalte også en ny plassering av 63 (64) tee, slik at dette ble ett par 5 hull. 
Turneringskomiteens siste møte/oppløsning ble avholdt 17.11.11. Og er således historie.

Sven-Erik Sjøberg
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Regnskap m/balanse 2011
OSLO GOLFKLUBB
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Regnskap  Bogstad Golfbane AS m/noter

Resultatregnskap pr. Note 2011 2010

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 1 600 000 1 600 000
Sum driftsinntekter 1 600 000 1 600 000

Driftskostnader

Varekjøp 0 0
Lønninger, folketrygd og lignende 2 0 0
Annen driftskostnad 53 473 74 243
Avskrivninger 3 1 129 817 1 112 924
Sum driftskostnader 1 183 289 1 187 166

DRIFTSRESULTAT 416 711 412 834

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 2 772 2 681
Annen finansinntekt 0 0
Annen rentekostnad -257 500 -200 000
Annen finanskostnad 0 0
Netto finansresultat -254 728 -197 319

Resultat før skattekostnad 161 982 215 515

Skattekostnad 7 0 0

Årsresultat 161 982 215 515

Overføringer og disponeringer
Overføring annen egenkapital 161 982 215 515
Overføring overkursfond 0 0
Sum overføringer og disponeringer 161 982 215 515
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Bogstad Golfbane AS

Balanse pr. 31.12 Note 2011 2010

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Anlegg 60 489 563 59 923 168

Sum varige driftsmidler 3 60 489 563 59 923 168

Transportmidler, inventar, maskiner
Maskiner 689 572 1 034 358

Sum transportm., inventar, maskiner 4 689 572 1 034 358

Sum anleggsmidler 61 179 135 60 957 526

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer 0 0

Andre fordringer 0 0

Sum kortsiktige fordringer 0 0

Bankinnskudd,kontanter,og lignende
Bankinnskudd,kontanter og lignende 171 493 551 428

Sum bankinnskudd,kontanter og lignende 171 493 551 428

Sum omløpsmidler 171 493 551 428

SUM EIENDELER 61 350 628 61 508 954
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Bogstad Golfbane AS

Balanse pr. 31.12 Note 2011 2010

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 50 000 000 50 000 000

Overkursfond 0 0

Sum innskutt egenkapital  5/6 50 000 000 50 000 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  5/6 -9 652 976 -9 814 958

Sum opptjent egenkapital -9 652 976 -9 814 958

Sum egenkapital 40 347 024 40 185 042

Annen langsiktig gjeld
Pantegjeld 8 10 100 000 10 100 000

Sum annen langsiktig gjeld 10 100 000 10 100 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 193 700 14 856

Annen kortsiktig gjeld 10 709 903 11 209 056

Sum kortsiktig gjeld 10 903 603 11 223 912

Sum gjeld 21 003 603 21 323 912

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 61 350 628 61 508 954

Oslo, 14.februar 2012

 

Bogstad Golfbane AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som eiendeler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Utsatt skatt og
utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Netto utsatt skattefordel er etter unntaksreglene
for små foretak ikke balanseført.

Note 2 - Antall ansatte/godtgjørelse/lån m.v.

Selskapet har ingen ansatte.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 15.000 hvorav mva. utgjør kr. 3.000
som omfatter revisjon.
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Bogstad Golfbane AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
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utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Netto utsatt skattefordel er etter unntaksreglene
for små foretak ikke balanseført.
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Selskapet har ingen ansatte.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.
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som omfatter revisjon.



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2012

32 33

Note 3 - Anleggsmidler

Anlegg

Anskaffelseskost 01.01.11 61 451 001
Tilgang i året 1 351 426
Anskaffelseskost 31.12.11 62 802 426

Akk. avskr. 1 527 833
Årets avskrivninger 785 030,50
Akk. avskr. 31.12.11 2 312 863

Bokført verdi 31.12.11 60 489 563

Avskrivningsats 1,25 %
Avskrivningsprinsipp Linært

Bogstad Golfbane AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011

Note 4 - Transportmidler, inventar, maskiner

Maskiner

Anskaffelseskost 01.01.11 1 723 930
Tilgang i året 0
Anskaffelseskost 31.12.11 1 723 930

Akk. avskr. 01.01.11 689 572
Årets avskrivninger 344 786,00
Akk. avskr. 31.12.11 1 034 358

Bokført verdi 31.12.11 689 572

Avskrivningsats 20 %
Avskrivningsprinsipp Linært

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital er kr. 50.000.000 fordelt på 50.000 aksjer hver pålydende kr. 1.000.
Oslo Golfklubb eier samtlige aksjer.

Note 6 - Egenkapital
Aksje- Annen Sum
kapital egenkapital egenkapital

Innbetalt 01.01.11 50 000 000 -9 814 958 40 185 042
Årets resultat 0 161 982 161 982
Pr. 31.12.11 50 000 000 -9 652 976 40 347 024

Bogstad Golfbane AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011

Note 7 - Skattekostnad

Årets skattemessige resultat:
2011 2010

Resultat før skattekostnad 161 982 215 515
Regnskapsmessige avskrivninger tilbakeført 1 129 817 1 112 924
Skattemessige avskrivninger -986 595 -1 043 964
Permanente forskjeller 0 0
Årets skattemessige resultat 305 204 284 475
Fremførbart underskudd 9 741 241 10 025 715
Rest til fremføring 9 436 037 9 741 240
Betalbar skatt 0 0
Årets skattekostnad 0 0

Utsatt skatt:
Utsatt skattefordel 2011 2010 Endring
Netto grunnlag 9 436 037 9 741 240 -305 204
Utsatt skatt 28% 2 642 090 2 727 547 -85 457

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført ved beregning av utsatt skatt.
Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 8 - Annen langsiktig gjeld

Selskapet har en langsiktig gjeld til Oslo Golfklubb/Nordea.
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Bogstad Golfbane AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011

Note 7 - Skattekostnad

Årets skattemessige resultat:
2011 2010

Resultat før skattekostnad 161 982 215 515
Regnskapsmessige avskrivninger tilbakeført 1 129 817 1 112 924
Skattemessige avskrivninger -986 595 -1 043 964
Permanente forskjeller 0 0
Årets skattemessige resultat 305 204 284 475
Fremførbart underskudd 9 741 241 10 025 715
Rest til fremføring 9 436 037 9 741 240
Betalbar skatt 0 0
Årets skattekostnad 0 0

Utsatt skatt:
Utsatt skattefordel 2011 2010 Endring
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Utsatt skatt 28% 2 642 090 2 727 547 -85 457

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført ved beregning av utsatt skatt.
Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 8 - Annen langsiktig gjeld

Selskapet har en langsiktig gjeld til Oslo Golfklubb/Nordea.



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2012

34 35

Forslag  A.  Lovendringsforslag – Studentkontingent, dokumentasjon
Forslaget er fremmet av styret.

Forslag: § 5.3. endret siste setning: “Den som ikke skriftlig er utmeldt eller har meldt overgang til annen 
kontingentgruppe innen 1. januar kan ansees som medlem i samme kontingentgruppe som foregående 
år. (endring i kursiv)

Begrunnelse: Dagens §5.3 kan tolkes slik at slik årlig dokumentasjon ikke er nødvendig. Lovendringen 
innføres for å klargjøre at loven gir hjemmel for denne presiseringen med årlig innsending av 
studenttilværelse. 

 

Forslag  B. Pensjonistkontingent
Forslaget er fremmet av Eivin Bergh

Forslag: Årskontingent for pensjonister settes til kr 7.500,-

Det er ikke innsendt noen begrunnelse for forslaget

Styrets kommentar:
Styret ønsker ikke å innføre en ny kontingentkategori. Klubben har uforholdsmessig mange pensjonister 
(det fremgår ikke av forslaget om dette kun gjelder alderspensjonister eller om uførepensjonister, 
førtidspensjonister eller andre pensjonister skal inkluderes) og en kontingentreduksjon for denne gruppe 
medlemmer – som har mest tid av alle til å benytte anlegget – er ikke ønskelig.

Vi hadde en form for aldersrabatt tidligere, men denne ble det satt en stopper på et tidligere årsmøte. 
Styret følger intensjonene fra den gang: at voksne skal betale det samme uansett om man er 40 eller 70. 
Styret anbefaler derfor at årsmøtet stemmer nei til Bergs forslag.
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KONTINGENTER OG AVGIFTER 2012

2011 2012
1. Aktive damer og herrer 22 år og eldre 7 600 8 000
2. Aktive damer og herrer hvor summen av alder

(min. 70 år i 2001 eller tidligere) og medlems år var min. 90 år
2001 var siste år for å oppnå denne kontingent 5 000 5 400

3. Aktive studenter etter søknad innen 20. februar (t.o.m 28 år) 3 600 3 700
4. Aktiv junior 1 - 21 år + TM (Elite + Jr A og B) 2 900 3 000
5. TM 2   (Jr C + Eagles/Birdies 3) 3 000 1 500*
6. TM 3   ( Eagles/Birdies 1+2  og Mandagsbarn) 3 000 500*
7. Midlertidige medlemmer (corps diplomatique) 21 000 21 000

8. Passive voksne 22 år og eldre, tidligere aktive (PTA)        3 000         2 000

9. Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år  /        PTA-student 1 500 1 500
10. Passive juniorer 1 - 21 år                            /        PTA-junior 1 500 1 500
11.                                                                              PTA-utland 2 500 2 500
12. Støttemedlem 300 300
  
     
13. Innmeldingsavgift  40 000 40 000** 

 
14. Skapleie for små skap i damegarderobe 300 300
15. Skapleie for vanlige skap i dame- og herregarderoben 500 500
16. Bur i trallerom 500 500
17. Tralleplass for elektriske traller 700 700

Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre 170 200
Purregebyr 200 200

18.

*   Disse barna betaler ikke Finansbidrag

** Juniorer som blir medlemmer, betaler kr. 7.000,- nå og resten det år 
de fyller 22 år (blir voksne).

Finansbidraget som i forbindelse med baneoppgraderingen ble 
vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 17.04.07 kommer i tillegg til 
kontingenter og avgifter som nevnt over.
Dette utgjør for alle voksne (ikke passive studenter) medlemmer 
2.000,- pr år.
Dette utgjør for alle medlemmer t.o.m. 21 år, ikke passive, kr 400,- 
pr år.

2000/400 2000/400
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Budsjett  2012

Noter Bud  2012 Res 2011 Bud  2011
Driftsinntekter og kostnader B1

Driftsinntekter -31 036 000 -33 273 000 -32 085 000

Driftskostnader
Lønnskostnader 10 960 000 10 562 000 9 886 000
Ordinære avskrivninger 1 650 000 1 325 000 1 550 000
Andre driftskostnader 15 869 000 14 218 000 16 810 600
Sum Driftskostnader 26 929 000 26 105 000 28 246 600
Driftsresultat -4 107 000 -7 168 000 -3 838 400

Finansinntekter og utgifter
finansinntekter. -300 000 -404 000 -50 000
Finanskostnader 4 050 000 4 258 000 3 850 000
Sum Finansposter 3 750 000 3 854 000 3 800 000

Årsresultat -357 000 -3 314 000 -38 400

B 1 Budsjettsammendrag
Administrasjon 6 098 000 5 566 000 5 745 600
TK 900 000 831 000 900 000
Turnering / Spill 805 000 458 700 950 000
Banen 12 172 000 11 616 500 12 000 000
Klubbhus 1 423 000 1 372 100 1 566 000
Boligbygg 170 000 346 000 340 000
Publikasjoner 55 000 55 500 40 000
Bidrag -3 000 -90 800 -55 000
Inntekter -21 977 500 -23 469 000 -21 525 000
Sum -357 500 -3 314 000 -38 400
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB 2012

I henhold til lover for Oslo Golfklubb § 19, jfr. § 15 (11), er valgkomitéens innstilling:

a) Formann og viseformann for ett år:
Formann: Jan Aaseth    ny, tidl. valgt 2006-10 som styremedl., 2011 viseformann
Viseformann:  Keith J. Woods ny  

b) 3 styremedlemmer for inntil 3 år, samt 1 varamedlem:

Styremedlem:  Anne Lise Riddervold ny, velges for perioden 2012-2014 

Styremedlemmer
ikke på valg:  Agathe Backer-Grøndahl valgt for perioden 2011-2013

Per Foseid   valgt for perioden 2011–2013
 
Varamedlem:  Jens-Ove Hagen  ny, velges for ett år - 2012

c) Representasjon
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget / ledermøtet.

d) Kontrollkomitéen bestående av 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer: 

Medlem Jens Engelstad  gjenvalg, velges for ett år–2012, tidl. valgt i 2010 og 2011
Medlem Elisabeth Seeberg  gjenvalg, velges for ett år–2012, tidl. valgt i 2010 og 2011
1. varamedlem Axel Roll  gjenvalg, velges for ett år–2012, tidl. valgt i 2010 og 2011
2. varamedlem Christian Berg  ny, velges for ett år–2012

Oslo, februar 2012

Anette Bech    Anne Line Bakkevig                 Sven-Erik Sjøberg
   Formann                                                     

Styret innstiller følgende Valgkomité - bestående av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem:

Medlem:  Einar Skogstad ny, velges for perioden 2012-2014
   Ragnvald Risan ny, velges for perioden 2012-2014
                                     
Formann:  Einar Skogstad ny, velges for ett år - 2012

Medlemmer  
ikke på valg:  Anette Bech  valgt for perioden 2010-12, 

tidl. valgt for perioden 2007-09

Varamedlem:  Tove Ringnes   gjenvalg, velges for ett år - 2012
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NOTATER
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NOTATER




