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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB

Ordinært årsmøte avholdes i treningslokalet – Oslo Golfklubb tirsdag 11. mars 2014  kl 18.00

Til behandling foreligger:

1. Årsberetning
2. Revidert regnskap for perioden 1.1.13 – 31.12.13 og revisors beretning
3. Forslag:

• Ny lov – fremmet av styret
4. Styrets forslag til kontingenter og avgifter
5. Budsjettforslag 2014
6. Behandle klubbens organisasjonsplan
7. Valg av styre. Valgkomiteens innstilling vedlegges
8. Valg av kontrollkomité
9. Valg av valgkomité
10. Drøftelse av saker reist på årsmøtet

Oslo, februar 2014

Camilla R. Juell
Styremedlem

Keith Woods
Styrets nestleder

Per Foseid
Styremedlem

Anne Riddervold
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Varamedlem

Niels Vik
Daglig leder

Jan Aaseth
Styrets leder
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ÅRSBERETNING 2013

Årsmøtet:  Ordinært årsmøte ble avholdt på Bogstad 12. mars 2013

Styret: Jan Aaseth (leder), Keith Woods (nestleder), Per Foseid, Anne Riddervold, 
Camilla Raanaas Juell og varamedlem Jens-Ove Hagen.

Daglig leder:  Niels Vik

Revisor:  Nitschke AS Statsautoriserte Revisorer

Komité oppnevnt av årsmøtet:
Kontrollkomiteen: Jens N. Engelstad og Elisabeth Seeberg
   Varamedlem Axel Roll og Christian Berg

Valgkomiteen:  Einar Skogstad (leder), Anette Bech, Ragnvald Risan og varamedlem  
   Christian Krefting

Komiteer oppnevnt av styret:
Anleggskomiteen: Inge Fjeldstad (leder), Stein Oppedal, Iver Lindman, Jeppe B. Nielsen, Hanne 

Nyquist, Erik Piene og Hans Kristiansen

Hedersmerkekomité: Einar Skogstad, Elisabeth Seeberg og Niels Vik

Sponsor- og
markedskomiteen: Jan Aaseth, Keith Woods, Niels Vik og Kristin Julie Klæboe

Treningskomiteen: Lars Olaf Sterud (leder), Tim Resen, Sven Gjeruldsen, Erik Hagen, Jonne Skajem, 
Ingrid Forbrigd, Erik Kronkvist og Martin Daun

Turneringskomiteen: Erik Hagen (leder), Henning Monsen, Mette C. Bye, Olav Bogstrand, Christian 
Storm og Christian Staubo.

Trenere: Stephen Newey, Julian King, Fredrik Due, Caroline Diethelm, Jan Wojtaszek og 
Maria Jonsson.

Sports- og  Kristin Julie Klæboe
markedssjef

Administrasjon: Siv Therese Leschbrandt, Kristin Julie Klæboe, Elin S. Pettersen, Jan Wojtaszek, 
John Riiber, Tom Olsen og Niels Vik



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 11. mars 2014

4

MEDLEMSSTATISTIKK

 31.12.09 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Æresmedlem 2 1 1 2 2
Livsvarig aktiv 11 10 10 10 10
Sponsorer 34 33 43 46 46
Aktive damer 395 450 440 436 413
Aktive herrer 974 1054 1040 1011 967
Aktive juniors under 22 år 40 48 158 164 169
Midlertidige medlemmer 1 1 2 3 2
Totalt aktive 1457 1597 1694 1672 1609

Passive med spillerett 43 39 0 0 0
Tidsbegrenset 
medlemskap 177 175 147 154 163
Livsvarig passiv 5 4 5 4 3
Passive uten stemmerett 116 17 0 0 0
Passive med stemmerett 356 345 333 344 351
Passive juniors under 22 
år 64 36 19 39 74

TOTALT 2218 2213 2198 2213 2200

Æresmedlem: Terje Foss og Suzann Pettersen

Følgende medlemmer er under året avgått ved døden:

Navn: Medlem fra:

Agathe Backer-Grøndahl 1971
Anne Smedhaugen 1989
Botolf Botolfsen 1965
Ulf Gehrken 1985
Ole Arntzen 1974
Tore Schrøder 1969
Per Chr. Haukenes 1987
Elinor Ruth Waaler 1949
Herman Rolfsen 1984
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Styrets beretning 2013

Styret i Oslo Golfklubb har i perioden bestått av:

Styreleder:  Jan Aaseth
Styrets nestleder: Keith Woods
Styremedlem:  Per Foseid
Styremedlem:  Anne Riddervold
Styremedlem:  Camilla Raanaas Juell
Varamann:  Jens-Ove Hagen

Styret har i perioden hatt 11 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 av Oslo 
Kommune. OGK har 2200 medlemmer og klubben har tradisjon for å ha sunn økonomi og god styring.

Banen
Banen er grunnlaget for klubbens økonomi og er Styrets viktigste prioritet. Den må være i topp stand for 
at medlemmer, gjester og samarbeidspartnere skal føle at investeringen de gjør i klubben har god verdi. 
Banen er vår felles verdi, og det er derfor svært viktig at alle føler ansvar for å holde banen i best mulig 
stand. Medlemsundersøkelsen viser at et stort flertall av medlemsmassen støtter Styrets prioritering av 
banen og allokering av nødvendige ressurser for å opprettholde den meget høye banestandarden. 

Vi kan se tilbake på en fantastisk sesong og en av de beste somrene på veldig lenge. Banen overvintret 
relativt godt sammenlignet med andre baner på Østlandet hvor mange hadde store skader og lite grønt 
gress etter betydelige isbrannskader. Vårt dedikerte og dyktige banemannskap jobbet iherdig gjennom 
senvinteren og våren for å forhindre skader, og vi kunne være meget takknemlige for at vi som et 
resultat av dette arbeidet relativt raskt fikk forhold alle kunne misunne oss. 

En svært kald vår forsinket sesongåpningen med omtrent én uke ettersom banesjef, anleggskomité og 
Styret var enige om ikke å risikere skader som ville kunne få ødeleggende konsekvenser for forholdene 
senere i sesongen. Etter åpning ble det de første ukene satt av midler og gjennomført et relativt 
omfattende arbeid med inntorving av skadede områder med importert ferdiggress fra Østerrike som 
var nærmeste leverandør pga det kalde været i Norden. Banen kunne dermed relativt raskt fremstå 
innbydende og spilleklar for medlemmene, gjester og samarbeidspartnere uten skjemmende og skadede 
partier som kunne senket oppfattelsen av vårt høykvalitetsprodukt. 

Gjennom hele sesongen var det yrende aktivitet og bare godord å høre fra alle som nøt forholdene. Vi 
opplevde ofte at gjestespillere satte seg på vår stadig voksende venteliste for å bli medlem av klubben. 
Styret er svært fornøyd med innsatsen til banemannskapet under ledelse av John Riiber, og deres meget 
kompetente og dedikerte innsats ivaretar klubbens og landets golfjuvel på aller beste måte. Banen 
skulle som vanlig stenge i midten av oktober slik at det skulle være nok tid for banemannskapene 
til å forberede banen for vinteren. I samråd med banesjefen ble det derimot bestemt at vi som en 
prøveordning med værforbehold skulle holde de ni siste hullene oppe én uke lenger for medlemsspill 
ettersom været var godt og banen fremdeles holdt seg bra. Det var kun et begrenset antall medlemmer 
som benyttet seg av tilbudet, og ettersom det krevde noe tilpasning av banemannskapenes logistikk 
for stengning vil ikke Styret innføre dette som en permanent ordning. Derimot vil Styret i samråd med 
banesjefen og anleggskomiteen vurdere en lignende løsning mot slutten av kommende sesong avhengig 
av banens befatning, været og logistikkmessige utfordringer. 
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Vår flotte nye startbod kom i funksjon denne sesongen og har fungert godt. Plasseringen har gjort det 
enklere for starteren å ha kontroll på spillerne, og medlemmene har vært jevnt over flinke til å melde 
seg for starter i god tid før spill. Det har gjennom sesongen vært foretatt stikkprøver av spillerne 
ute på banen for å sjekke om kontingent og greenfee er betalt. Kontrollene har ikke avdekket noen 
forhold som indikerer tjuvspilling eller spillere som benytter lånte bagtags. Lignende kontroller vil også 
gjennomføres for kommende sesong.

Styret har fortsatt fokus på å forbedre medlemmenes holdning til klubbens bookingprinsipper og det er 
et mål at startboken alltid skal være reell. Alle har en plikt til å melde fra hvis man blir forhindret fra å 
stille til en booket starttid slik at det kan bli åpning for andre spillere, og ingen skal overbooke flighter. 
Styret føler at dette er blitt bedre gjennom sesongen, men administrasjonen og starter vil kommende 
sesong følge opp bookingen tett slik at målet om reell startbok nås. 

Det vil også fortsatt jobbes med å øke bevisstheten blant medlemmer og gjester når det gjelder 
reparasjon av nedslagsmerker og oppslått torv. Banen er vår felles verdi og investering, og det er 
derfor svært viktig at alle føler ansvar for å holde banen i best mulig stand. Mens banemannskapene 
og de aller fleste gjør sitt ytterste for at banen skal bli best mulig, er det forsmedelig å oppleve at det 
fremdeles er en del som slurver med å rydde opp etter seg. Det er tydelig at det kreves fortsatt fokus på 
bevisstgjøring av spillernes plikter. Styret håper at gjentatte oppfordringer og påminnelser skal hjelpe 
og håper at det ikke blir nødvendig med sterkere virkemidler selv om dette ikke utelukkes. Marshallen 
vil i tillegg til å sikre flyt i spillet, god veiledning og kontroll, få et klart mandat til å påpeke slurv fra 
spillerne og gi advarsler. 

Styret får i økende grad tilbakemeldinger om og opplever også selv at det stadig tar lengre tid å spille 
18 hull på Bogstad. En golfrunde på Bogstad trenger ikke ta mer enn 4 timer hvis spillerne er bevisste 
i forberedelser før eget slag og begrenser prøvesvinger og måling på green. OGK har historisk vært 
kjent for raskt spill grunnet erfarne golfere i medlemsmassen og innprenting av gode spillevaner under 
opplæringen i klubbens treningsmiljø. Ettersom det nå er vanligere å oppleve runder over 4,5 timer er 
det på tide med en bevisstgjøring rundt hurtigere spill. Tiltak for hurtigere spill med mål om ”Bogstad 
på 4 timer” vil bli gjennomført neste sesong og vil bl.a. innebære påminnelse fra starter, skilt og fokus 
fra marshall. 

Etter sesongen ble det som vanlig gjort en grundig analyse av spillestatistikken for å vurdere 
medlemsopptaket for 2014. Styret ser det som svært viktig at medlemmene føler at de har god tilgang 
på spilletid og må balansere dette mot sponsoraktiviteten, klubbturneringer og forbundsturneringer som 
klubben avholder. I 2013 ble det spilt ca 30.000 runder på Bogstad. Det er omtrent like mange runder 
som i 2012, men justert for en forsinket åpning innebærer det noe mer spill. Det ble gjennomført hele 
136 turneringer totalt, og spesielt på sensommeren og høsten var det flere som påpekte at det av og til 
var vanskelig å få spilletid. Medlemsundersøkelsen for 2013 viser at et stort flertall av medlemmene 
oppfatter at det er god tilgjengelighet på banen. Det kan derfor synes som om kun et mindretall opplever 
at de ikke får spilletid. Styret ba uansett Turneringskomitéen om å gjennomgå turneringsprogrammet for 
å se på muligheter for å endre, slette og slå sammen turneringer for å skape mer tilgjengelighet. 

Basert på dette, og noe frigjort spilletid etter konsolidering av turneringsprogrammet for 2014, 
valgte Styret å holde medlemstallet på samme nivå som for 2013 og satte som mål å ta inn 100 nye 
medlemmer for 2014. Dette er det samme antall medlemmer som de siste årene har forlatt klubben 
av ulike årsaker. Fasit etter inntaket var 99 nye medlemmer hvorav 29 fra familielisten. For årets 
medlemsopptak fra familielisten var det for første gang anledning til å få inn et familiemedlem i 
oppadstigende linje. Det var en populær endring og av de 29 som kom inn på familielisten var 24 
personer mor, far eller besteforeldre. Våre 99 nye medlemmer fordeler seg på 83 aktive og 16 passive. 
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Fordelingen mellom voksne og juniorer var henholdsvis 77 og 22 spillere. Ventelisten var ved utgangen 
av januar på 1574 personer.

Økonomi 
Økonomien i klubben har høy prioritet i Styret, og klubben har tradisjon for å ha god økonomistyring. 
Det er utfordrende for administrasjonen og Styret å ha kontroll på ekstraordinære utgifter som et anlegg 
av denne størrelsen ofte får. Klubbens kostnadsnivå reflekterer Styrets hovedstrategi om å opprettholde 
banens kvalitet, videreutvikle servicen til medlemmene samt opprettholde og utvikle den høye 
aktiviteten for barn og unge.

Styret og administrasjon jobber målrettet med å øke inntektene fra sponsorer og samarbeidspartnere. 
Prisen på OGKs samarbeidsavtaler er omtrent det dobbelte av andre baner i regionen, men 
Styret mener at vårt produkt, merkevare og kvaliteten på banen rettferdiggjør prisen. Det er hard 
konkurranse om sponsorene samtidig som det er trangere sponsorbudsjetter i bedriftene. Inntektene 
fra samarbeidspartnere og salg av ad hoc bedriftsturneringer endte på kr 4 mill, noe under budsjett 
og omtrent som for 2012. På Bogstad var det fantastiske forhold gjennom hele sesongen og alle 
sponsorarrangementer ble gjennomført med stor suksess og skryt. Styret vil derfor opprettholde 
prisstrategien og jobbe hardt for å overbevise samarbeidspartnere om at selv om vårt produkt er dobbelt 
så dyrt er det også dobbelt så bra.  

Klubben har tilbudt gullsponsoravtaler siden ombyggingen i 2008 for å få inn midler til å betale ned 
gjelden raskere. Avtalene tok utgangspunkt i kr 1 mill for et livsvarig medlemskap. Finanskrisen bidro 
til laber interesse for tilbudet, og ingen livsvarige avtaler ble inngått. For å gjøre avtalene salgbare ble 
løpetiden i sin tid endret til 15 år basert på en avgift på kr 375.000. Ettersom løpetiden var noe lenger 
enn estimert venteliste for ordinært medlemskap ble avtalenes varighet etter hvert justert til 10 år. Det 
løper for tiden 15 og 6 avtaler med løpetid på henholdsvis 10 og 15 år, samt én avtale på 5 år. Disse 
avtalene har vært gode bidrag til klubbens økonomi i årene etter ombyggingen, men Styret ønsker å 
begrense denne type avtaler av hensyn til den ordinære ventelisten. Styret bestemte derfor i fjor at 
det kun skal tilbys 10 års avtaler og at disse skal begrenses til maksimalt 5 pr år. Det ble inngått to 
gullsponsoravtaler i 2013 med 10 års varighet. Et vilkår i avtalene er at gullsponsoren ved utløpet av 
avtaleperioden får tilbud om ordinært medlemskap til gjeldende ordinære vilkår, inkludert betaling av 
innmeldingsavgiften som for tiden er kr 40.000. 

Styret er godt fornøyd med resultatet på greenfeeinntekter som nådde 2,5 mill, opp fra fjorårets kr 2,1 
mill. Dette er et enda bedre resultat hvis man justerer for forsinket sesongåpning. Gode inntekter fra 
greenfeegjester og samarbeidspartnere er viktige bidrag til klubbens økonomi. Styret er derimot svært 
bevisst at det er en begrensning på hvor mye man kan hente ut på disse områdene ettersom det krever 
en viktig balansering mot medlemmenes tilgang på spilletid. Det budsjetteres derfor ikke med høyere 
inntekter på disse postene for 2014 og prispolitikken på greenfeespill vil opprettholdes.

Klubbens gjeld er viet stor oppmerksomhet fra Styret som opererer med et mål om at frie midler i størst 
mulig grad skal benyttes til å nedbetale på gjelden. Det har klubben gjort siden lånet ble effektuert. Den 
5 årige avdragsfrie perioden på lånet ble avsluttet i 2013, men klubben har etter et godt kostnadsfokus 
fra administrasjonen gjennom året foretatt omprioritering av midler slik at det kunne gjøres en 
ekstraordinær nedbetaling på kr 1,25 mill. Klubbens gjeld er nå på kr 57,75 mill. 

Lånet er rentesikret iht mandatet om langsiktig forutsigbarhet som ble gitt av Årsmøtet da 
baneombyggingen ble vedtatt. Lånet er 68% sikret og har for øyeblikket en vektet betalbar fastrente på 
6,35% inkludert en lånemargin på 2,30%. Lånet forfaller i 2039.
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Styret jobber kontinuerlig med å påvirke vår bank Nordea for å få senket lånemarginen på 2,30%, og det 
har vært flere møter i løpet av året hvor lånemarginen er diskutert med vektige argumenter for å få den 
redusert. Styret mener lånemarginen er for høy i forhold til bankens antatte risiko på OGK, men dette 
har ikke ført frem. Vi har vært i dialog med flere banker for å se på refinansieringsalternativer. Tilbudene 
ga lavere lånemargin, men løpetidene var for korte. Styret ønsker ikke å ta refinansieringsrisiko og 
avslo derfor tilbudene. Det er viktig for klubben å ha fleksibilitet på nedbetalingene og ettersom den 
avdragsfrie perioden utløp forespurte vi Nordea om en forlengelse av avtalen om avdragsfrihet. Basert 
på klubbens frivillige nedbetalinger de siste 5 år som har vært i tråd med en ordinær nedbetalingsplan, 
innvilget Nordea oss ytterligere 3 års avdragsfrihet. Styret setter pris på Nordeas imøtekommenhet 
og har akseptert tilbudet. Vi vil fortsette de ekstraordinære nedbetalingene i den grad klubbens 
likviditet gir rom for det, og vi har som mål å minst følge nedbetalingsplanen slik den ville ha 
vært uten avdragsfrihet. Styret og administrasjon vil uansett ha kontinuerlig fokus på alternative 
finansieringsmuligheter som kan senke lånekostnadene. 

Klubbens årsregnskap ble gjort opp med et overskudd på kr 150.000.

Virksomhetsplanen
Virksomhetsplanen har i løpet av året blitt ytterligere forankret i administrasjonen og Styret. Planen er et 
visjonært dokument med langsiktige mål, delmål og handlingsplaner, og skal være en stabil rettesnor for 
arbeidet til klubbens styre, administrasjon og komiteer. Klubbens visjon om ”Et fantastisk sted å være” 
innebærer at banen, restaurant, pro-shop, administrasjon og øvrige fasiliteter skal by på topp kvalitet og 
service, og at alle har et ansvar for å skape en hyggelig og inkluderende stemning. Klubbens langsiktige 
hovedmål er at vi skal ha et ”helårsanlegg med fasiliteter og standard høy nok til å kunne arrangere 
turneringer på høyeste internasjonale nivå.

Klubbens videre arbeid med den etablerte Virksomhetsplanen vil ha fokus fra Styret i 2014, og det vil 
søkes å gi faglig og organisatorisk støtte til administrasjonen i arbeidet med å fylle Virksomhetsplanen 
med konkret innhold. Arbeidet vil dreie seg om fortsatt økt profesjonalisering av klubbens drift og 
effektiv bruk av klubbens ressurser. Til dette arbeidet trenger klubben bistand fra medlemsmassen 
hvor det blant våre 2200 medlemmer uten tvil er mange kompetente og ressurssterke mennesker med 
fagkompetanse på områder klubben trenger. Mange kvier seg for å ta på seg roller som tar for mye 
tid og det er forståelig. Derimot kan det være større mulighet for å trigge frivillighetstrangen blant 
medlemmer med spesialkompetanse hvis oppgavene er begrenset og spesifikke. Det er helt sikkert 
medlemmer som har god erfaring med kommersiell virksomhet, merkevarebygging, kommunikasjon 
eller organisasjonsutvikling og som kan gi meget verdifulle bidrag i klubbens arbeid med å fylle 
Virksomhetsplanen med konkret innhold.

Med bakgrunn i dette ble det i 2013 igangsatt en ressursgruppe på Organisering som jobber med 
ansvars- og rollefordeling i organisasjonen slik at målene som settes kan nås effektivt. Arbeidet 
fortsetter i 2014 med fokus på å fylle rollene med konkrete oppgaver. Administrasjonens ansvarlige for 
de ulike aktivitetene som f.eks treningsaktivitetene og turneringer, vil få fullt eierskap til og ansvar for 
alle elementer som inngår i aktiviteten. Komitéene vil opptre som ressursgruppe for den ansvarlige i 
staben og sammen skal de sørge for å løse oppgavene optimalt. 

Styret ser behovet for å vurdere klubbens profil og kommunikasjonsstrategi, og har etablert en 
ressursgruppe på Kommunikasjon & Merkevare hvor klubbens kommunikasjonsansvarlig, Siv 
Leschbrandt, er fasilitator og prosjekteier. Ressursgruppen består av sentrale frivillige, administrasjonen 
og medlemmer med særskilt erfaring innen emnet. Formålet med ressursgruppens arbeid er å utarbeide 
en kommunikasjons- og merkevarestrategi for klubben for å sikre en helhetlig og tydelig profil og 
effektiv intern og ekstern kommunikasjon. Klubbens etablerte Virksomhetsplan med verdigrunnlag 
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danner basis for arbeidet, og gruppen skal kartlegge og evaluere nåsituasjonen, samt foreslå eventuelle 
endringer som skal gjenspeiles i klubbens kommunikasjon og profilering overfor medlemmer og 
øvrige interessentgrupper. Strategien skal omfatte alle klubbens virksomhetsområder, som klubbhus, 
kommunikasjonsflater, totalinntrykk av anlegget, proshop, restaurant og ellers alle merkevarebærere, 
dvs ansatte og øvrige tilknyttede ressurser. Gruppens arbeid vil avstemmes og samordnes med arbeidet 
til ressursgruppen for Organisasjonsutvikling som ser på ansvars- og rollefordelingen blant klubbens 
ansatte med mål om optimal utnyttelse av ressursene. Styret mener det er viktig å ha et samstemt 
apparat som jobber i samme retning og med samme verdier slik at vi kommuniserer effektivt og bygger 
en merkevare som medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og de mange som står i kø for å komme inn 
i klubben kan være stolte av å kunne være en del av og få oppleve.

Solheim Cup 2019
Golf-Norge bestemte på Tinget i november at man skal sette av kr 1,2 mill av Norges Golfforbunds 
(NGF) egenkapital til å utrede om det er grunnlag for å fortsette med en søknad om å få arrangere 
Solheim Cup i 2019. Solheim Cup (SC) er et meget stort arrangement med verdensomspennende 
mediadekning som langt overgår arrangementer som normalt avholdes i Norge. Det vil være et stort 
nasjonalt løft som krever store ressurser både på logistikk og økonomi. Flere klubber har uttrykt skepsis 
til en norsk søknad, og har argumentert for at det er feil ressursbruk hos NGF, men det viktigste punktet 
for Tinget var risikoen og hvem som skulle ta den. Som et tillegg til det opprinnelige Tingdokumentet, 
ble det derfor vedtatt at forutsetningen for å gå videre med en søknad er at eksterne sponsorer og 
samarbeidspartnere skal finansiere prosjektet. 

NGF har opprettet en prosjektgruppe som skal utrede videre om det er grunnlag for å fortsette med 
en søknad. Oslo Golfklubb har i likhet med Larvik, Miklagard og Losby vist interesse for å være 
vertskapsbane for arrangementet, men det er vårt Årsmøte som vil avgjøre om OGK skal være en reell 
kandidat. Det vil i så fall skje på Årsmøtet i 2015, eller på et ekstraordinært Årsmøte hvis det skulle 
bli nødvendig med en tidligere avgjørelse. Ladies European Tour (LET) som er arrangøren av SC, vil 
sannsynligvis ikke ta noen avgjørelse på vertskapsland før etter Solheim Cup i Tyskland i september 
2015.

Styret mener at OGK er en solid kandidat til å arrangere SC gitt vår flotte beliggenhet og fantastiske 
banestandard som man kan være sikre på vil være av topp kvalitet når SC går av stabelen i september 
2019. I tillegg til å bidra til å sette Bogstad og norsk golf på verdenskartet vil det være god internasjonal 
markedsføring for klubben som vil kunne tiltrekke seg samarbeidspartnere og greenfeespillere til priser 
som reflekterer OGKs økte merkeverdi som SC-arrangør. Det vil også være positivt for klubben å bidra 
til å promotere kvinnegolf og sørge for rekruttering av jenter til golfsporten. Et slikt arrangement vil 
også være i tråd med klubbens Virksomhetsplan og langsiktige mål om et ”helårsanlegg med fasiliteter 
og standard høy nok til å kunne arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå.”

Det vil være uaktuelt for OGK å ta økonomisk risiko som vertskapsbane for arrangementet, og for 
OGKs styre vil dette være en viktig betingelse når vi avgjør om det skal fremlegges et forslag til 
Årsmøtet om klubbens kandidatur som vertskapsbane. Hvis så skjer og klubben blir kandidat har 
vi en god mulighet til å få arrangementet til Bogstad pga. banens nærmest garanterte gode forhold 
i september, nærhet til byen, gode løsninger for logistikkutfordringene, attraktivt landskap for TV-
produksjonen og klubbens påviste evne som arrangør, sist vist ved den suksessrike gjennomføringen av 
Suzann Pro Challenge. Medlemmene vil bli holdt godt orientert om utviklingen i utredningen og vil få 
all nødvendig informasjon for å kunne ta stilling til kandidaturet.

Klubbhusprosjektet
Ikke uventet har klubbhusprosjektet møtt motstand i politiske kretser og det har dessverre vært 
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en beskjeden utvikling for prosjektet gjennom året. De fleste politikerne er enige om at tanken 
er god, at det er et stort udekket behov for seniorboliger i bydelen og at prosjektet er i tråd med 
partiprogrammenes erklæringer om å øke utbyggingen av denne typen boliger. Markagrensen er en 
prinsipiell utfordring for viktige beslutningstagere og det vil kreve holdningsendring og muligens 
endringer i byrådskabalen for at prosjektet kan realiseres. Vårt eksisterende klubbhus krever mye 
vedlikehold og er lite kostnadseffektivt, og alternative løsninger vil fortløpende vurderes for å nå målet 
om et effektivt og tidsriktig klubbhus som er tilrettelagt for helårsdrift med gode tilbud til medlemmene. 
Medlemmene vil bli orientert hvis det skulle skje en utvikling i prosjektet eller andre aktuelle løsninger.

Turneringer 
Etter noe omstokking på turneringsprogrammet pga den forsinkede sesongåpningen var det forløsende 
å kunne avholde Åpningsturneringen hvor mange spillesugne medlemmer deltok. Deretter ble 
turneringsprogrammet gjennomført med stor innsats fra den turneringsansvarlige i administrasjonen, 
Kristin Klæboe, og vår svært engasjerte, erfarne og dyktige Turneringskomité ledet av Erik 
Hagen. Totalt ble det gjennomført hele 136 turneringer når man summerer klubbturneringene, 
samarbeidspartnernes arrangementer og forbundsturneringer. Styret mener klubbturneringene er viktige 
arenaer for å skape et godt klubbmiljø på tvers av generasjoner og det oppfordres nok en gang til å delta 
i våre mange tradisjonsrike pokalturneringer og de uformelle sosialturneringene. 

Seniorherrene teller over 500 aktive og har hatt stor ukentlig aktivitet og arrangert større turneringer 
med seniorer fra andre klubber. Vi har også en meget aktiv damekomité som har gjennomført sitt tette 
program med god deltagelse gjennom hele sesongen. Juniorene har som vanlig hatt et tett program med 
flere større barneturneringer og det er svært hyggelig å se at det virkelig spirer godt i klubben. Det yrer 
uten tvil godt i alle ledd av medlemsmassen noe Styret synes er svært positivt. 

Klubben arrangerte også NM-lag for damer og herrer i juli med kyndig og suksessfull regi fra 
Turneringskomitéen. Det var svært gledelig at våre damer tok NM-gull på hjemmebane. OGK var også 
stolt vertskap for Suzann Pro Challenge (SPC) den første helgen i september hvor overskuddet gikk til 
Right to Play som ifjor.  Arrangementet er et viktig bidrag for å promotere golfsporten og ikke minst for 
å inspirere flere jenter til å starte med golf. Suksessen fra 2012 ble overgått hvor blide proffjenter med 
lave skuldre konkurrerte i en spennende verdensduell med inspirerende spill i en uhøytidelig setting. 
Timingen var svært god ettersom Tutta hadde ledet Europa til seier over USA i Solheim Cup helgen 
før, den første noensinne på amerikansk jord. Dette bidro nok til at nærmere 5000 tilskuere var innom 
arrangementet. En stor takk til de mange frivillige, Turneringskomiteen med Erik Hagen i spissen 
og Kristin Klæboe som jobbet iherdig med forberedelsene og sikret at arrangementet var prikkfritt. 
Innsatsen til de involverte beviste nok en gang at klubben etter hvert har fått solid erfaring og evne 
til å gjennomføre slike store arrangementer. I turneringsprogrammet for 2014 er den første helgen i 
september igjen satt av til SPC 2014 og vi håper at suksessen kan gjentas.

Den store aktiviteten på Bogstad, spesielt i august når alle våre medlemmer kommer spillesugne 
tilbake fra ferie samtidig som mange av samarbeidspartnerne våre avholder sine turneringer, medførte 
at det i august og september var noe vanskeligere å få spilletid på de tider man ønsket. Styret forstår 
frustrasjonen og er opptatt av at medlemmene har god tilgang på spilletider. Samtidig har Styret et 
ansvar for at budsjettene balanserer og da er vi avhengige av inntektene fra samarbeidspartnerne, ad 
hoc bedriftsturneringer og gjestespillere. Balansegangen er til tider hårfin og utfordrende, spesielt etter 
sommeren. 

Styret ba uansett Turneringskomitéen om å ta en kritisk gjennomgang av turneringsprogrammet for 
2014 og vurdere kutt, endring og sammenslåing av turneringer slik at det kunne frigjøres ordinær 
spilletid. Som et resultat av dette arbeidet er det bestemt at det kuttes én sosialturnering på våren, 
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damedager på tirsdag ettermiddag utgår, Kavaler Cup/Hesstvedts pokal blir arrangert annethvert år og 
Flaggkonkurransen slås sammen til én arrangementsdag og spilles som shot gun. I tillegg skal alle shot 
gun turneringer frem til og med august starte kl 9.00 mot tidligere kl 10.. Det vil heller ikke være noen 
automatikk i at senior herrer og damer skal ha en shot gun start hver måned, og dette vil kun skje etter 
behov. Det vil heller ikke arrangeres damedag i uken som leder opp til Suzann Pro Challenge første 
helgen i september. Disse endringene frigjør bl.a. én helg og minimum tre turneringsdager. Ingen av de 
tradisjonsrike klubbpokalene blir kuttet, men det vil søkes å revitalisere turneringene slik at deltagelsen 
generelt øker. Det vil tas en ny gjennomgang av turneringsprogrammet etter endt sesong for å vurdere 
ytterligere konsolidering.

Medlemsundersøkelsen 2013 
Spørreundersøkelsen blant medlemmene ble gjennomført i desember og viste historisk gode resultater. 
Medlemmene er svært fornøyde med bane, service og administrasjon, noe Styret setter stor pris på å 
få stadfestet. Av de 1600 spurte var det 442 som tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Dette anses å 
være en meget god svarprosent og det er tydelig at vi har en engasjert medlemsmasse. Vi er spesielt 
tilfredse med å få stadfestet at Styrets holdninger og prioriteringer med hensyn til banen støttes av et 
stort flertall av medlemmene som gir en score på hele 5,5 av 6 mulige på at de er svært opptatt av at vi 
skal opprettholde kvaliteten på banen. Styret og administrasjon vil jobbe hardt for å opprettholde samme 
tilfredshet også neste år. 

Miljøsertifisering av OGK
Oslo Golfklubb ble, som første og foreløpig eneste klubb i Norge, miljøsertifisert i 2013. 
Miljøsertifiseringen er foretatt av Golf Environment Organization (GEO) med hovedsete i Skottland, 
som er det europeiske miljøsertifiseringsorganet for golfbanebransjen. Styret mener det er viktig at 
klubben viser at den er miljøbevisst og er glad for anerkjennelsen GEO har gitt OGK på basis av den 
miljøfokuserte driften av klubben. Sertifiseringen fornyes etter 3 år og klubben vil fortsatt søke å 
forbedre og utvikle rutiner for å ta vare på miljøet. 

Bogstad Vinterparadis (BVP) 
Kunstisprosjektet på driving rangen har dessverre gått langt tregere enn forutsatt og forventet. Mangelen 
på midler har vært gjennomgangstonen for prosjektet og det har vært store utfordringer med å få frigjort 
midler som allerede er bevilget av politikerne. Før sesongen ble kunstisflaten ferdigstilt med kunstgress 
og vi kunne endelig åpne rangen etter flere ukers utsettelse. Resultatet ble derimot som vi håpet og 
Stephen er fornøyd med et flott spillefelt og enklere oppsamling av baller. Gravearbeidene for rørgatene 
fra Bogstadvannet som sørger for vanntilførsel til isaggregatene, er ferdigstilt og gjennomført i henhold 
til klubbens spesifikasjoner. Frigivelsen av midlene til dette arbeidet kom dessverre for sent til at rangen 
kunne realiseres med kunstis denne vinteren, men alt ligger nå til rette for at barn og unge skal skape 
yrende aktivitet på kunstis på driving rangen neste vinter.

Det er planlagt et driftsbygg på 650 kvm som skal huse isaggregater, ismaskiner og garderober. Dette 
bygget vil ligge nedgravd i flukt med dagens utslagsmatter og vil medføre at rangen får utslagsmatter 
i to etasjer som var klubbens forutsetning for å godkjenne prosjektet. Dessverre har pengemangel i 
prosjektet medført at det ikke er mulig å oppføre hele bygget i vinter og man har kun midler til å bygge 
250 kvm til aggregater og ismaskin. Driftsbygget som var forutsatt oppført i én etappe, må derfor 
bygges i flere faser.

Dette er langt fra optimalt for klubben ettersom ferdigstillelsen trekker enda lenger ut i tid, samt at 
driving rangen ennå ikke får utslag i to fulle etasjer kommende sesong. Ulike løsninger har vært vurdert, 
men alle alternativer strandet på finansiering. Klubben ønsker å bidra til at prosjektet får en fullverdig 
realisering til glede for nærmiljøet og det har ikke vært et alternativ å stanse prosjektet for å avvente 
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fullfinansiering. Da ville det ikke vært mulig å få kunstis på rangen kommende vinter. Styret har derfor 
godkjent at første fase på 250 kvm oppføres nærmest hull 9 under forutsetning av at det blir tilrettelagt 
for utslag i to etasjer ved dette bygget og at området som ikke bebygges i denne omgang opparbeides og 
sås slik at det ser presentabelt ut. Arbeidene forutsettes ferdigstilt innen 1. mai., og BVP vil kompensere 
Stephen ved forsinkelser. De gjenstående byggefasene vil senere kunne realiseres uten å ødelegge 
arbeider som allerede er gjort.  Klubben har fremdeles kr 1 million som sikkerhet for ferdigstillelse av 
kantområdene på rangen hvor det enten skal belegges med kunstgress eller sås hvis det ikke er for bratt 
for klipperne.

Treningskomiteen 
Det har vært nok et år med hektisk treningsaktivitet på Bogstad, og det gror svært godt i klubbens 
juniorsatsing både på jente- og guttesiden. Nærmere 250 barn og ungdommer er i regelmessig trening 
i klubbens regi og det legges ned svært mange frivillige timer fra treningskomitéens ildsjeler, klubbens 
trenere og staben for å planlegge og gjennomføre aktivitetene. Vårt trenerteam er landets beste og det 
drives svært profesjonelt og målrettet med både bredde og elitespillere. Resultatene har vært gode, og 
med gull i lag-NM junior for jenter og gutter, gull i lag-NM damer, samt gode plasseringer nasjonalt og 
internasjonalt for de fremste elitespillerne, kan klubben være meget godt fornøyd med at idrettsklubbens 
representanter markerer seg godt. 

Styret er svært takknemlig for engasjementet som utvises og kvaliteten i arbeidet som utøves fra alle 
som er involvert i treningsaktivitetene i klubben. Styret ønsker å rette en spesiell takk til Lars Olaf 
Sterud som etter 7 år som pådriver og initiativtager til juniorsatsingen nå har valgt å gi seg som leder for 
TK.

Junioraktivitetene krever mye ressurser også finansielt. Klubben bidrar med kr 1,3 mill pr år, mens 
egenandeler, bidrag fra sponsorer og egenaktivitet finansierer mesteparten av budsjettet på kr 3,3 
mill. Heidenreich-fondet har bidratt med viktige midler i fondets første år etter at vårt medlem Per 
Heidenreich i fjor donerte den fantastiske gaven på kr 5 mill til OGKs juniorsatsing. Hovedstolen og 
avkastningen av den sjenerøse gaven skal deles ut over 25 år til juniorer som viser særlig talent og 
treningsiver. I sesongen 2013 har fondet støttet treningsopphold utenlands og turneringsdeltagelse, bl.a. 
deltakelse i kvalifiseringen til British Open og en treningssamling hos Suzann i Orlando. Dette har vært 
viktige og svært nyttige erfaringer som ikke hadde vært mulig uten midler fra fondet. Klubben, trenerne 
og ikke minst juniorene er svært takknemlige for dette.

Erfaringene etter OGKs første år som Regionalt Kompetansesenter (RKS) har gitt et positivt bidrag 
til erfaringsutveksling mellom klubbene. NGF har delt inn landet i 6 regioner hvor intensjonen har 
vært at RKS skal bidra til å produsere flere og mer kompetente trenere, mer attraktive trenings- og 
konkurransetilbud, stimulere til etablering av gode treningsanlegg og utvikle spillere i området, 
uavhengig av kjønn, alder og tidligere ferdighetsnivå. Tanken er at med mer kompetente trenere i 
norske golfklubber vil nivået på landets golfspillere og golfinteressen generelt kunne øke. Dette har ikke 
fungert helt etter den positive intensjonen ettersom det har vært vanskelig å få trenerne til å sette av tid 
til samlingene i en hektisk sesong. Erfaringene vil man ta med seg når neste års RKS samlinger skal 
avholdes slik at intensjonen nås. Klubbens kostnader ved RKS aktivitetene dekkes av bidraget fra NGF.

Proshop og trenere 
Stephen er vår head pro og klubbens store miljøskaper, og sammen med sin Jayne driver de proshopen. 
Vi oppfordrer alle i OGK om å støtte klubbens lokale proer gjennom å ta protimer og handle i 
proshopen.

Klubbens dyktige trenere, Caroline Diethelm, Fredrik Due, Julian King og Maria Jonsson driver et solid 
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arbeid med våre unge fra begynnerstadiet til landslagsnivå. Styret er imponert over hvor profesjonelt 
og strukturert det drives, og ikke minst at man driver et målrettet holdningsarbeid som skaper meget 
gode representanter for klubben. Det ble også avholdt kurs for klubbens medlemmer som hadde god 
oppslutning og ga mersmak.

Organisasjon (administrasjon/restaurant/frivillige/ressursgrupper)
Klubben har mange engasjerte medlemmer med klare meninger og velmente forslag til effektivisering, 
antall ansatte på banen, tilbud i restaurant og proshop, utsmykning og skilting som Styret og 
administrasjonen vurderer seriøst. Det er en utfordring å balansere de ulike preferansene opp mot 
helheten og det Styret mener er ønsket til flertallet i klubben. Det er i den anledning viktig for 
Styret å presisere at styret skal legge strategien og føringene for driften, mens administrasjonen skal 
gjennomføre det driftsmessige mandatet gitt av styret. 

Styret ønsker å takke vår dedikerte og kompetente administrasjon for strålende innsats i året som gikk. 
Det er et hektisk tempo og mange lange dager som preger hverdagen til våre ansatte i sesongen. Det 
er utfordrende å jobbe i en bedrift hvor man må kombinere administrasjon med møtevirksomhet på 
kveldstid med klubbens frivillige, spesielt i vinterhalvåret. Daglig leder Niels Vik har stått på sent og 
tidlig for klubben og Styret takker ham for å ha lagt nok et solid år for klubben bak seg, sitt 21. år i 
OGKs tjeneste. Styret takker også klubbens kommunikasjonsansvarlige Siv Leschbrandt som med sitt 
vinnende og blide vesen er en fantastisk serviceinnstilt ambassadør for klubben. Vi er spesielt glade for 
det gode initiativet hun har tatt til å etablere en kommunikasjons- og merkevarestrategi for klubben og 
vi gleder oss til å se resultatet av ressursgruppens arbeid ut på vårparten.

Styret beklager at vår blide og dyktige sports- og markedssjef, Kristin Klæboe, har valgt å forlate 
jobben i OGK til fordel for andre utfordringer. Kristin har gjennom 5 år vært en meget viktig ressurs for 
klubben og fortjener stor ros for sin fantastiske innsats på innsalg til bedrifter og for å få gjennomført 
sponsorarrangement, klubbturneringer og, ikke minst, for hennes uvurderlige bidrag til gjennomføringen 
av årets Suzann Pro Challenge som ble en gedigen suksess. Styret ønsker Kristin lykke til, men er sikre 
på at vi vil se mye til hennes blide fjes nå som hun er blitt medlem av klubben. Det er en søknadsprosess 
i gang for å få ansatt en arrangements- og turneringsansvarlig og vi satser på at en ny person er på plass 
til sesongstart. 

Jan Wojtaszek, vår meget kompetente ansvarlige for treningsaktivitetene i klubben, har satt et godt 
fotavtrykk i klubben i hans første år i OGK. Styret er veldig fornøyd med at vi har Jan på laget og vi 
håper at vi kan få glede av hans solide erfaring i mange år fremover. Styret takker også vår alltid blide 
Elin Pettersen som etter barselpermisjonen er tilbake for fullt med solid bidrag i administrasjonen av 
juniorene og økonomioppfølging. Klubben er også heldig som har altmuligmann Tom Olsen til å sørge 
for at alt fungerer i og rundt bygningsmassen. Og sist, men langt fra minst, vår eminente banesjef John 
Rieber som sammen med sin meget dedikerte og dyktige banestab har jobbet døgnet rundt for at vi 
som medlemmer skal få nyte de fantastiske baneforholdene vi år etter år får oppleve. Styret er fulle av 
beundring og takknemlighet for innsatsen! 

Bogstad Country House (BCH) med Per Anders Rangul i spissen har vært gjennom sitt første driftsår 
hvor det har vært mye læring om golferens vaner og smaker. Spørreundersøkelsen viser at de fleste er 
fornøyde med tilbud og kvalitet som tilbys, men det har vært noen innvendinger og forbedringsforslag 
som Per Anders og hans team vil ta med seg inn i neste sesong. For å skape mer liv, aktivitet og 
omsetning i klubbhuset har BCH fått anledning til å markedsføre restauranten lokalt slik at også ikke-
medlemmer kan nyte godt av tilbudet. Erfaringen med medlemmenes bruk av restauranten indikerer 
at det ikke vil fortrenge golferne på noen måte, men heller bidra til å skape en livligere atmosfære og 
gjennom økt omsetning også et økt servicetilbud til beste for alle. For å effektivisere driften og bedre 
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restauranttilbudet til medlemmene har BCH, med Styrets godkjennelse, inngått et samarbeid med Kanon 
Catering som vil stå for maten i restauranten, mens BCH vil drifte kaféen og stå for serveringen. BCH 
har også fått anledning til å avholde arrangementer i peisestuen i golfsesongen når dette ikke kolliderer 
med klubbens arrangementer. 

Ved årsskiftet har styret oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2014:
Turneringskomité:  Erik Hagen
Banekomité:  Inge Fjeldstad
Treningskomité: Jonne Skajem

Av klubbens 14 heltidsansatte ved årsskiftet var det 4 kvinner og 10 menn. Likestilling mellom 
kjønnene er og blir en rettesnor. Styrets sammensetning følger Idrettsforbundets krav til likestilling. 
Arbeidsmiljøet må betegnes som godt, og sykefraværet var på 2,85 %.  

Det har i 2013 ikke vært skader eller ulykker av nevneverdig art blant de ansatte og frivillige. Det 
har derimot vært flere hendelser blant spillerne på banen som har satt søkelyset på sikkerheten og 
prosedyrer hvis skader skjer. Det har også vært usikkerhet rundt forsikringsordninger og hva som 
dekkes. Dette har initiert et HMS-arbeid hvor klubben har tatt grep for å etablere klare prosedyrer gitt 
ulike hendelser, og hjemmesidene informerer nå om hvilke forsikringsordninger som gjelder når uhellet 
er ute. Klubben vurderer også ulike sikringstiltak på utsatte steder hvor spillerne er spesielt utsatt for å 
bli truffet. 

Vi forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.

Oslo Golfklubb er svært heldig som har så mange engasjerte medlemmer som ønsker å ta i et frivillig 
tak for klubben. Mange legger ned mye tid og arbeid for klubben, og bidrar til at Oslo Golfklubb er et 
fantastisk sted å være. Styret ønsker å rette en stor takk til banemannskapene for en fantastisk innsats 
gjennom hele sesongen og for å ha skapt et produkt i særklasse, alle de frivillige ved turneringer 
og arrangementer, alle deltagere i komiteene, trenerne, de ansatte i administrasjonen, proshopen og 
restauranten, samarbeidspartnerne og ikke minst brukerne av banen som er daglige bidragsytere til 
klubbens kultur og miljø. Tusen takk!

Vi sees på Årsmøtet!

Oslo Golfklubb, februar 2014

Jan Aaseth
Styrets leder

Keith Woods
Styrets nestleder

Anne Riddervold
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Varamedlem

Camilla R. Juell
Styremedlem

Per Foseid
Styremedlem
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2013

ANLEGGSKOMITEENS RAPPORT 
Komiteen har bestått av: Jeppe Nielsen, Stein Oppedal, Hanne Nyquist, Iver Lindman, Erik Piene og 
Inge Fjeldstad. Videre har Fuglegruppens leder Hans Kristiansen vært tilsluttet komiteen. Styret har 
i komiteens møter vært representert ved Per Foseid. Det har vært avholdt 4 fysiske komitemøter + 
emailutveksling.

Mandat: Komiteen har ikke økonomisk ansvar, men fungerer som en ressurskomitè for baneavdelingen, 
og fremmer medlemmers synspunkter for head greenkeeper og styre. Endringer / ombygging av banen 
skal forelegges komiteen, som skal være med på å bestemme utformingen av evt. prosjekter. Komiteen 
arbeider ut fra det måldokument som til enhver tid er vedtatt av Årsmøtet, og som omhandler banen, 
- samt oppsatt baneplan. Komiteen gjennomgår budsjettforslag utarbeidet av head-greenkeeper og 
foreslår en prioritering av oppgaver innen nyanlegg og vedlikehold. Komiteen kommer også med 
anbefalinger mht klubbens bygningsmasse. Komiteens leder skal sammen med klubbens formann 
bestemme åpning / stenging av banen etter innstilling fra head greenkeeper.

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.

Banestatus og tiltak i 2013 
Årets dugnad ble avholdt lørdag 11. mai med ok deltakelse. Takk for fin innsats! 
17. mai ble banen åpnet for spill, mot 6. mai i 2012; altså en noe sen start. I  løpet av sesongen har det 
vært spilt ca. 30.000 runder. Banen har i sesongen vært i meget god stand, men så har vi også brukt ca. 
kr. 12,3 mill. på den i 2013. Når det gjelder bygningsmassen, har vi skjøvet foran oss store arbeider som 
omlegging av kloakken og nytt tak på bolighuset. Dette er tiltak som vi trolig må gjennomføre innen alt 
for mange år. Utover forsøk på å drenere terrassen, og noe forbedring på ventilasjonssystemet, har kun 
ordinært vedlikehold blitt utført på byggene. 
Når det gjelder banestatus, har Baneavdelingens leder John Riiber jevnlig oppdatert medlemmene via 
OGK-nytt og nettet.
Av tiltak utover den daglige banepleien kan for 2013 nevnes:
Mer enn 4.500 m2 ferdiggress innkjøpt og skiftet
Nytt teested 54 på hull 4 ferdigstilt
Nytt plantefelt (nursery green) SØ for hull 7 nesten ferdigstilt
Tre-plan utarbeides; Diverse trær felt (alder, sikkerhet, lysforhold, design)
5 nye trær planlagt plantet
Anbefalt ballplassering den dagen fairwaydressing gjennomføres + varsling uken før
Stimpmeter-hastighet søkes holdt rundt 9 på ordinære dager. 10-12 når konkurranse
Nye pinneplasseringer bestemt; 3 vanskelige, 3 middels og 3 lette på hver green
Geo-miljøsertifisering gjennomført av Baneavdelingen
Fuglegruppa har rensket alle fuglekassene og ny uglekasse er satt opp
Bandyprosjektet: Anleggskom har gitt innspill til styret og adm som håndterer saken
SubAir-systemet og vanningsanlegget har blitt utbedret etter lynnedslag i sommer.
Fuglegruppen har laget oversikt over «Fugler på banen» på klubbens hjemmeside og i baneguiden. 
Fuglekassene er vedlikeholdt og en ny uglekasse er satt opp.

Inge Fjeldstad
Formann Anleggskomiteen.
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HEDERSMERKEKOMITEENS RAPPORT

Komiteen har vurdert, men valgt å ikke utdele noe hedersmerke dette året. Med hensyn til Bragdmerke 
så har Nicoline E. Skaug gjennom sine resultater i 2014 med bl.a. Norgesmestertittel i NM-lag og 
resultat i EM for damer fått poeng nok til Gullmerke. Vi gratulerer!
 
Oslo, Februar    
Einar Skogstad, Elisabeth Seeberg og Niels Vik

TRENINGSKOMITEENS RAPPORT

Komiteen har bestått av: Lars Olaf Sterud (leder), Tim Resen (nestleder), Sven Gjeruldsen, Eirik 
Kronkvist, Jonne Skajem, Ingrid Forbrigd og Martin Daun. Styrets representant i komitéen har vært 
Anne Riddervold.

Sesongen 2013 var det 7. året med styrket sportslig satsing i Oslo GK. En velorganisert og solid 
virksomhet tilbyr nå golftrening til over 250 juniorer i klubben. Det sportslige fundamentet ligger nå til 
rette for at alle medlemmer på sikt kan dra nytte av arbeidet som er gjort.

I sesongen som gikk, ble mye arbeid lagt ned i en styrking av tilbudet for de yngste. Rekruttering 
gjennom kurs i samarbeid med skole og fokus på kvalitet i nybegynnertreningen, som nå heter Golfgøy, 
fikk stor oppmerksomhet. Med mottoet «Flest smil i Norsk golf», fikk over 100 barn sin introduksjon til 
golf. Basert på et prinsipp om at idrett må drives på barnas premisser og med teknikk lært inn gjennom 
lek og glede, ser vi allerede at interessen for å fortsette med golf tar seg opp. 

Budsjettet for treningsaktiviteten i klubbens regi er på 3,3 millioner.. Av dette dekkes 1,3 mill. av 
egenandeler, mens ulike bidrag fra sponsorer og egenaktivitet gir 700.000,-. Klubbens bidrag på 1,3 
mill. er av uvurderlig betydning. Oslo GK har 6 trenere til disposisjon. TKs kostnader for disse beløper 
seg til 2,4 mill. Faglig tyngde i treningsarbeidet er avgjørende for kvaliteten og det vil fortsatt legges 
vekt på trenere tilknyttet klubben på fast basis. I tillegg vil spesialkompetanse innhentes der det er 
nødvendig. Klubben yter støtte til turneringsspill for i størrelsesorden 40 spillere og mener dette er et 
viktig bidrag til deres utvikling. Samtidig legges det vekt på at kostnader for aktiv idrettsutøvelse holdes 
på et moderat nivå. 

Årets resultater for våre beste juniorer er igjen gode. Gull i lag NM junior for både jenter og gutter 
henger høyt. Gull i Lag NM Damer på hjemmebane var fantastisk bra. Mer enn 15 av klubbens 
elitespillere har levert topp resultater nasjonalt og internasjonalt. Dette er en bredde i toppen som er 
viktig og som ytterligere skal styrkes i tiden som kommer. Målsetninger for satsingsgruppene er at 
det skal legges til rette for at hver enkelt spiller får ut sitt maksimale potensial. Gjennom bygging av 
selvstendighet i treningsarbeid og eierskap til egen utvikling skal vi også kunne få frem fremtidige Tour 
spillere.

Noen av klubbens spillere fikk i 2013 muligheten til å aktiviteter i regi av Heidenreichs fond. 
Aktivitetene varierte fra deltakelse i British Open kvalifisering til samling med Suzann i Orlando. 
Midlene som gjøres tilgjengelig gjennom fondet skal være bidrag ut over det klubben ellers kan tilby. 
Tiltakene gir samtidig klubben verdifull innsikt i hva som kreves for å komme til et internasjonalt 
toppnivå. 
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Av hendelser i 2013 kan ellers nevnes;

•	 Engasjement av Maria Jonsson for rekrutteringsarbeid har gitt bedre struktur og mulighet for 
langsiktig arbeid. Antall barn i treningsaktivitet har økt betydelig.

•	 Etablering av nye kurs, bla aktivitetsskole (AKS), Golfgøy og fysisk trening øker 
rekrutteringsgrunnlaget og bidrar til allsidighet.

•	 Mental trening er igangsatt og vil fremover være del av et mer helhetlig treningsarbeid.
•	 Arbeidet som Regionalt kompetansesenter (RKS) har gitt positiv effekt i form av 

kompetansedeling på tvers av klubber og NGF.
•	 Lang planleggingsperiode har gitt gode resultater, som god systematikk, tydelighet rundt roller 

og ansvar samt bedre kommunikasjon mot spillere, foresatte og klubb 

Med målsetningen under ønsker TK klubbens medlemmer alt vel for kommende sesong;

«Vi sørger for at fremtidige medlemmer beholder hjertet i Oslo GK gjennom et banebrytende og 
nytenkende tilbud til spillere i alder 6 til 24 år i et godt miljø»

For TK 
Lars Olaf Sterud

TURNERINGSKOMITEENS  RAPPORT

Komiteen har bestått av:
Erik Hagen – Leder
Mette Bye
Olav Bogstrand
Christian Staubo
Christian Storm
Henning Monsen
Keith Woods - Styrets rep i Komiteen
Kristin J Klæboe Adm./sekretær

Komiteens arbeid startet opp tidlig i 2013 med gjennomgang av sesongen turneringer.
I løpet av året har vi hatt 5 komitee-møter samt mange tlf./epostutvekslinger.
Året store turneringer har vært NM Lag, Suzann Junior Challenge, Suzann Pro Challenge og Int. 
Trophy. Endelig turneringsprogram var ferdig mnd. skifte mars/april.

Med ny slope ble merking av banen gjort klar under Vårdugnaden med god assistanse fra 
Banemannskapet.

Klubbturneringene går som vanlig helt uproblematisk og deltagelsen har vært stor –særlig i 
sosialturneringer og  særlig de med  lagspill.
Klubbturneringer utgjør ca 75 % av alle spilte turneringsrunder.

Sponsor/samarbeidsturneringer utgjorde ca 11 %  av alle  turneringsrunder og   er en viktig inntektskilde 
for klubben –  arbeidet med disse  gjøres av Adm. –Med den kvalitet vi har hatt på banen i år, snakkes 
det mye , og da  kun positivt om banen- dette gir ”Spinnoff” og flere greenfeespillere.
”Idrettsturneringer” utgjorde ca. 14 % av alle turneringsrunder Som vanlig hadde International Trophy 
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med et meget sterkt startfelt. Vikingen tar seg opp og det blir flere og flere. NSG sin turnering hos er 
kanskje Norges største enkeltturnering.

Lag NM ble en stor suksess  for klubben som arrangør  og sportslig – med Gull til damene!
Suzann Junior Challenge og Suzann Pro Challenge, er for norsk golf, kanskje de viktigste turneringer 
i året- Ungdommer under 16 år møter sitt forbilde under JuniorChallenge  og under Suzann Pro 
Challenge møter alle med golfhjerte verdensstjernene på nært hold – Fantastisk for oss alle!
Alle Idrettsturneringer har vært en suksess for klubben og banen takker være stor innsats fra 
banemannskap, administrasjonen og alle frivillige.
Juniorturneringene med Sarah & Carls Cup og Anthony´s Minipokal og Wahlstrøms pokal er flotte 
turneringer for våre yngste  golfere – Stor idrettsglede utvises !

2013 ble et hektisk år , men svært givende og morsomt. Jeg må få takke alle frivillige (Store som små –
Unge som gamle) for en fantastisk innsats.

2014 blir også et hektisk år – Vi trenger dere alle!

Leder
Erik Hagen

SENIORKOMITEENS RAPPORT

Sesongen startet opp i januar med den tradisjonelle Vinterputten og ble avsluttet i september med 
Upper Ten, den siste for årsklasse 70+. Onsdagsgolfen ble avviklet 16 ganger, fire av dem som shotgun. 
Totalt deltok 89 seniorer, gjennomsnittlig deltakelse på onsdagene var 33 spillere, én onsdag var det 
47 deltagere. Dette utgjør en økning fra året før, og det tilstrebes at flere seniorer deltar, klubben har 
512 senior herrer over 55 år. Det er lagt opp til fleksibel spilletid på onsdager slik at man kan delta om 
ettermiddagen utenom den faste tiden på formiddagen. Den populære Kavaler-Cup med klubbens damer 
er også blitt avviklet. Statutter for turneringene for senior herrer finnes nå på klubbens hjemmeside. To 
av seniorkomiteens medlemmer ble takket av ved årsmøtet, Bassen Bunæs som formann gjennom en 
årrekke og Knut Olborg, begge som verdifulle bidragsytere for fremme av seniorgolfen på Bogstad.

Drøbak, 14. januar 2014

Torgrim Rolfsen

DAMEKOMITEENS RAPPORT

Damekomiteen har hatt 4 møter for planlegging av oppgaver. Vi har også hatt jevnlig kontakt via e-mail 
og sms. Vi startet sesongen med Vinterputten 8. januar, og vinneren ble Traute Vardun.
Infomøte 30. april med mannekeng oppvisning fra proshopen. Sesongstart først 14. mai med en 
nyopprettet turneringsform; Garderobematchen. Vinner ble Bøbban Paus. 2. juni var vi invitert til Haga. 
30. juli var Grini, Haga og Bærum våre gjester.
GeCE pokalen ble i år spilt på Hovås Golfklubb. Dessverre ble det tap i år. Anne Helmer var vår alltid 
dyktige kaptein.
Bogstad, september 
styret
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SAK 2 OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET

Regnskapet for 2013

RESULTATREGNSKAP Konsern Konsern OGK OGK

PR. 31. DESEMBER 2013 2012 Noter 2013 2012 

* * * *

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter og avgifter 21 062 20 642 2 21 062 20 642 

Sponsorer 3 954 4 363 3 954 4 363 

Greenfee 2 481 2 396 2 481 2 396 

Salgsgevinster ved salg av maskiner 656 485 656 485 

Andre inntekter 3 974 2 586 3 974 2 586 

Sum driftsinntekter 32 126 30 472 32 126 30 472 

DRIFTSKOSTNADER
Ordinære avskrivninger 2 391 2 208 4 1 257 1 078 

Lønn, folketrygd, pensjonskostnader 11 933 10 888 3 11 933 10 888 

Andre driftskostnader 13 885 13 475 15 215 14 871 

Tap på fordringer 47 88 47 88 

Sum driftskostnader 28 256 26 659 28 452 26 925 

DRIFTSRESULTAT 3 870 3 813 3 674 3 547 

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renter lån konsernselskap 0 0 5 190 262 

Renteinntekter 122 445 121 444 

Rentekostnader 3 836 3 883 3 835 3 883 

Netto finans poster -3 714 -3 438 -3 524 -3 177
ÅRSRESULTAT 155 375 150 370 

OPPSKRIVNING OG OVERFØRINGER
Dekning av udekket underskudd 
BGBas 5 5 0 0 

Til fri egenkapital 150 370 150 370 

SUM 155 375 150 370 
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Regnskapet for 2013

Konsern Konsern OGK OGK

BALANSE PR. 31. desember 2013 2012 Noter 2013 2012 

* * * *

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Idrettsanlegg/ - bane 59 297 59 705 0 0 

Lagringingsplass/ Rangebygg etc 247 96 247 96 

Maskiner og biler 2 913 2 653 2 913 2 308 

Inventar og innredning 251 0 251 0 

Sum varige driftsmidler 62 708 62 453 4 3 411 2 404 

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap 0 0 5 50 012 50 012 

Lån til Bogstad Golfbane AS 0 0 5 og 6 10 100 10 100 

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 60 112 60 112 

Sum anleggsmidler 62 708 62 453 63 523 62 516 

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kunder 405 340 405 340 

Andre kortsikitge fordringer 468 532 457 532 

Fordring konsernselskap 0 0 5 og 6 8 873 9 948 

Sum fordringer 874 872 6 9 735 10 820 

Kontanter,bankinnskudd 2 795 4 049 7 2 678 3 494 

Sum omløpsmidler 3 669 4 921 12 413 14 314 

SUM EIENDELER 66 376 67 375 75 936 76 830 
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Regnskapet for 2013

Konsern Konsern OGK OGK
BALANSE PR. 31. desember 2013 2012 Noter 2013 2012 

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Bunden egenkapital
Fond med eksterne restriksjoner 4 725 4 860 8 4 725 4 860 
Sum bunden egenkapital 4 725 4 860 4 725 4 860 

Fri egenkapital
Fri egenkapital 5 472 5 386 5 472 5 386 
Udekket underskudd -9 655 -9 660 0 0 
Sum opptjent egenkapital -4 183 -4 274 5 472 5 386 

Sum egenkapital 542 586 8 10 197 10 246 

GJELD

Annen langsiktig gjeld

Lån Nordea 57 750 59 000 9 og 10 57 750 59 000 
Sum annen langsiktig gjeld 57 750 59 000 57 750 59 000 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 522 325 522 325 
Skattetrekk og offentlige avgifter 829 953 734 748 
Gjeld til medlemmer 112 120 112 120 
Annen kortsiktig gjeld 6 622 6 390 6 622 6 391 
Sum kortsiktig gjeld 8 085 7 789 7 990 7 584 

Sum gjeld 65 835 66 789 65 740 66 584 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 66 376 67 375 75 936 76 830 

Jan Aaseth
Styrets leder

Camilla R. Juell
Styremedlem

Keith Woods
Styrets nestleder

Per Foseid
Styremedlem

Anne Riddervold
Styremedlem

Niels Vik
Daglig leder



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 11. mars 2014

22

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av 
følgende:

•	 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap

•	 Balanse 

•	 Noter til årsregnskapet

•	

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

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

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning.  Dersom virkelig verdi av 
anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til 
virkelig verdi. 

•	 Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den økonomiske 
levetid.

•	 Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
•	 Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives når verdifall 

forventes ikke å være forbigående.
•	 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntekter:

Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene bokføres med 
verdien på transaksjonstidspunktet.

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt.  Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke blir brukt etter 
formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.

Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret.  Kompensasjonen for 2012 kr 1.190.205 utbetalt i 2013 er i regnskapet 
behandlet som en kostnadsreduksjon, tilsvarende i 2012 kr 804.012 og  2011 kr 788.629.

Kostnader:

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  I de tilfeller det ikke er en klar 
sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.  Øvrige unntak fra 
sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
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Konsernregnskapet: 

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS. 
Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i datterselskap. 
Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.
Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende.

Note  2 Medlemsinntekter

Medlemsinntekter 2013 2012 2011
Årskontingenter 13 107 12 738 12 593 
Innmeldingsavgifter 2 536 3 004 5 128 
Finansiering oppgradering banen 3 429 3 529 3 632 

19 072 19 272 21 354 
Venteliste 462 297 196 
NGF avgift 336 345 300 
Treningsavgifter 1 192 728 1 248 
Sum medlemsinntekter 21 062 20 642 23 098 

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

OGK
Konsern

OGK
Konsern

OGK
Konsern OGK OGK OGK

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Lønn 10 228 9 588 9 025 10 228 9 588 9 025 
Folketrygdavgift 1 484 1 347 1 282 1 484 1 347 1 282 
Andre personalkostnader 270 296 284 270 296 284 
Refusjon av lønnskostnader -49 -343 -160 -49 -343 -160 
Sum lønn 11 933 10 888 10 431 11 933 10 888 10 431 

Antall årsverk 21  21 21 21 21 21

Lønn og godtgjørelser:
Daglig leder:       
Lønn    897 848 858 
Annen godtgjørelse    6 6 5  
Sum    903 853 863

Styret: 0 0 0

Revisor:
Revisor for revisjon 82 93 79  70 81 64

Andre tjenester 41 45 68 41 45 68 
Sum 123 138 147  111 126 132 

Pensjonsordning: Idrettslaget er pliktig til å ha obligatorisk pensjonsordning for sine ansatte og har avtale om dette med 
forsikringsselskap.

Låne forhold: Ingen av idrettslaget ansatte eller tillitsmenn/- kvinner har lån i Oslo Golfklubb.
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Note 4 Driftsmidler

Driftsmidler OGK idrettslaget  

Maskiner Inventar/ 
Innredning

Lager skur 
Rangebygg etc Sum

Anskaffelseskost 01.01. 7 492 156 1 241 8 889 

Tilgang 1 888 195 196 2 278 

Avgang til anskaffelseskost -727 0 0 -727

Anskaffelseskost 31.12. 8 653 351 1 437 10 441 

Ordinære avskrivninger akkumulerte -5 740 -100 -1 190 -7 030

Bokført verdi 31.12. 2 913 251 247 3 411 

Årets ordinære avskrivninger 1 138 74 45 1 257 

Avskrivningssats 20 % 10 % 10 %

Avskrivningsprinsipp Linært Linært Linært

Driftsmidler OGK Konsern
 

Golfbane/
Anlegg Maskiner Inventar/ 

Innredning
Lagerskur 

Range-bygg Sum

Anskaffelseskost 01.01. 62 802 9 216 156 1 241 73 416 

Tilgang 382 1 888 195 196 2 660 

Avgang til anskaffelseskost 0 -727 0 0 -727

Anskaffelseskost 31.12. 63 184 10 377 351 1 437 75 349 

Ordinære avskrivninger akkumulerte -3 888 -7 464 -100 -1 190 -12 641

Bokført verdi 31.12 59 297 2 913 251 247 62 708 

Årets ordinære avskrivninger 790 1 483 74 45 2 391 

Avskrivningssats 1,25 % 20 % 10 % 10 %  

Avskrivningsprinsipp Linært Linært Linært Linært  

Note 5 Aksjer i andre selskaper

Selskap:
Anskaffelses 

tidspunkt
Forretnings 

kontor Eierandel Stemme-andel

Datterselskap:

Bogstad Golfbane AS
10.09.2007 og 

23.03.2010 Oslo 100/100 100%
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Note 5 Aksjer i andre selskaper

Antall 

aksjer
Kostpris Regnskaps-

messig verdi

Bogstad Golfbane AS 50.0000 50 012 50 012

Tall fra årsregnskapene for årene  2013 2012 2011

Årsresultat  5 5 162 

Egenkapital 40 357 40 352 40 347 

Innbetalt egenkapital 0 0 0 

Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS

Transaksjoner med BGBas  2013 2012 2011

Balanse poster:

  Langsiktig utlån 10 100 10 100 10 100  

  Kortsiktige fordringer 8 873 9 948 10 761

Resultat poster    

  Leie av golfbanene 1 355 1 975 1 600 

  Renteinntekter 190 262 258

Note 6 Fordringer

Avdragsplan langsiktige utlån – pantsettelse /sikkerhet.

Golfklubben har langsiktig utlån, kr 10.100.000, til sitt heleide datterselskap Bogstad Golfbane AS.  Avdragsplanen på lånet 
vil følge avdragsplan som idrettslaget har på lån i Nordea for finansiering av bane oppgraderingen.

Bogstad Golfbane AS (låntager) har ikke stilt noen sikkerhet for lånet.

Avsetning for mulige tap på fordringer

I årsregnskapet for idrettslaget er det i 2013 avsatt kr 60.000 for mulige tap på fordringer.  Tilsvarende avsetning tidligere år 
var: 2012kr 60.000 og 2011 kr 120.000.

Note  7 Betalingsmidler

Idrettslaget har bundne bankinnskudd på kr 273 300, hvorav kr 273.300 er innskudd på skattetrekkskonto.
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Note  8 Egenkapitalen (EK)

Oslo Golfklubb har mottatt 5.400.000 i tippemidler til utbedring av golfbanen. Tippemidlene må tilbakebetales dersom banen 
ikke drives som golfbane i 40 år etter ferdigstillelse. Klubben har valgt å overføre kr 135.000 hvert år fra egenkapital med 
eksterne restriksjoner til annen egenkapital. 

Egenkapitalen OGK Egenkapital 
med eksternt 

pålagte 
restriksjoner

Egenkapital 
med selvpålagte 

restriksjoner

Annen 
egenkapital Kapital-   konto

Egenkapital 31.12.2010 5 130  0 1 433  6 563 

Årets endring i egenkapitalen:

  Endring EK med eksterne restriksjoner -135  135  0 

  Årets resultat 3 313  3 313  

Egenkapital 31.12.2011 4 995 0 4 881  9 876 

Årets endring i egenkapitalen:

  Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

  Årets resultat 370 370 

Egenkapital 31.12.2012 4 860 0 5 386 10 246 

Årets endring i egenkapitalen:

  Endring tidligere år -200 -200 

  Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

  Årets resultat 150 150 

Egenkapital 31.12.2013  - OGK 4 725 0 5 471 10 197 

Egenkapital – OGK Konsern Egenkapital 
med eksternt 

pålagte 
restriksjoner

Egenkapital 
med selvpålagte 

restriksjoner

Annen 
egenkapital/ 
udekket tap

Sum
Egenkapital

Egenkapital 01.01.2011 5 130 0 -8 394 -3 264

Årets endring i egenkapitalen

  Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

  Årets resultat 3 475 3 475 

Egenkapital 31.12.2011 4 995 0 -4 783 212 

Årets endring i egenkapitalen

  Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

  Årets resultat 375 375 

Egenkapital 31.12.2012 4 860 0 -4 274 586 

Årets endring i egenkapitalen

  Endring tidligere år -200 -200 

  Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

  Årets resultat 155 155 

Egenkapital 31.12.2013 - Konsern 4 725 0 -4 183 542 
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Note 9 Langsiktig gjeld

Avdragsplan lån

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt (tall i hele tusen)

OGK
Konsern

OGK
Konsern OGK OGK

2013 2012 2013 2012

Gjeld til kredittinstitusjoner 54.841 49 560 54.841 49.560 
Sum 54.841 49 560 54.841 49.560 

           
 
Avdragsprofil: Lånet løper med avdragsfrihet til 30. november 2017. Avtalt nedbetalings tid er så over 22 år.   
      

Avdragsplan Rest 2018 2017 2016 2015 2014 Sum

  Avtalt 54 841 2 659 0 0 0 0 57 500

Note  10 Pantstillelser og garantier m.v.

 (tall i hele tusen)
Konsern

2013
Konsern

2012
Konsern

2011
OGK
2013

OGK
2012

OGK
2011

Gjeld som er sikret ved pant og lignende:

Gjeld til kredittinstitusjoner  57 750 59 000 59 500  57 750 59 000 59 500

Sum gjeld  57 750 59 000 59 500  57 750 59 000 59 500

Garantier:

Sum gjeld og garantier  57 750 59 000 59 500  57 750 59 000 59 500

 Sikkerhetsstillelse: Som sikkerhet for lånene fra Nordea stilles følgende:

•	 1. Pr. panterett pålydende kr  66.000.000 i leieavtale med Oslo Kommune.  Leieforholdet gjelder gnr. 27 bnr. 2753 i 
Oslo kommune.

•	 1. Pr. panterett pålydende kr  66.000.000 i gnr 27 bnr 2752 i festeavtale med Oslo kommune. 

Note  11 Skatter Datterselskap (Bogstad Golfbane AS)

2013 2012 2011

Betalbar skatt

  Grunnlag betalbar skatt

   Resultat før skattekostnad 5 5 162 

   Permanente forskjeller 0 0 0 

   Endring midlertidige forskjeller 242 197 143 

   Skattegrunnlag årets inntekt 247 202 305 

   Endring underskudd til framføring -247 -202 -305 

   Årets skattegrunnlag 0 0 0 

   Betalbar skatt på årets resultat 28% 0 0 0
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2013 2012 2011

Utsatt skatt

  Oversikt over midlertidige forskjeller:

   Midlertidige forskjeller -651 -409 -212 

   Underskudd til fremføring -8 987 -9 234 -9 436 

   Grunnlag beregning utsatt skatt -9 638 -9 643 -9 648 

   Utsatt skatt (- = skattefordel) -2 602 -2 700 -2 702 

   Skattesats 27% 28 % 28%

Datterselskapet balansefører ikke utsatt skattefordel etter regnskapsreglene for små foretak.
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Regnskap  Bogstad Golfbane AS m/noter
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Til Årsmøte i 
Oslo Golfklubb

Stabekk, 19. februar 2014

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet for 2013

Vi har revidert årsregnskapet for Oslo Golfklubb som består av selskapsregnskap, som viser overskudd 
på kr 150.199, og konsernregnskap, som viser overskudd på kr 155.422. Selskapsregnskapet og 
konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2013 og resultatregnskap, for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 
noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret 
og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene 
i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene 
for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved 
en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets 
utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger 
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten 
av selskapets interne kontroll. 

En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen 
av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.
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Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapet og konsernet Oslo Golfklubb’s finansielle stilling per 31. desember 2013, og av deres resultater 
og kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen, i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet til Oslo Golfklubb som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene 
i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er 
i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stabekk, 19. februar 2014
NITSCHKE AS

Erling Kofstad
Statsautorisert revisor
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SAK 3 FORSLAG:

Forslag A.  NY LOV – fremmet av styret
Norges Idrettsforbund har endret sin basis lovnorm for idrettslag og golfklubben er pålagt å tilpasse vår 
lov til normen. Dette medfører noen endringer i golfklubbens lov. Styret har samtidig ønsket å åpne for 
en utvidelse av styret med ett styremedlem til.

Forslaget til ny lov er tatt inn under. 

LOV FOR OSLO GOLFKLUBB

Lov for Oslo Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 1924, med senere endringer, senest av 
11. mars 2014

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 Navn og formål

(1) Klubbens navn er Oslo Golfklubb. 

(2) Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske komité (NIF) og å legge forholdene til rette for at medlemmene kan utøve golfsporten 
under de best mulige forhold, herunder forvalte det golfanlegg som klubben disponerer på Bogstad.

(3) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

(4) Endringer i eierforholdene for anlegget kan ikke gjennomføres uten Oslo kommunes samtykke. 
Vesentlige endringer i driftsansvaret for anlegget kan ikke gjennomføres uten samtykke fra Oslo 
kommune.

(5) Oslo Golfklubb skal ikke ha forretningsmessige formål. Eventuelt overskudd skal tilfalle driften av 
anlegget / golfklubben.

§ 2 Organisasjon

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).

(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Oslo Idrettskrets, hjemmehørende i Oslo kommune, og er 
medlem av idrettens samarbeidsutvalg i Vestre Aker Bydel.
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(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for 
klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til styret. Alle som aksepterer klubbens og overordnede 
organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som 
medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.  

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Klubbens avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. 
Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til 
Idrettsstyret innen tre uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan styret operere med venteliste for 
medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. 
Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste som skal være basert på objektive kriterier med 
hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekning gis preferanser/kvoter basert på alder, kjønn 
og familietilknytning til medlemmer av hensyn til klubbens sportslige og sosiale miljø. 

(4) Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag medlemsopptak er bekreftet fra styret 
og forfalt innmeldingsavgift og kontingent er betalt.

(5) Med rådets tilslutning kan styret ved enstemmig og fulltallig beslutning utnevne til æresmedlem 
person som i utpreget grad har gjort seg fortjent av klubben. Æresmedlem betaler ikke kontingent.

(6) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og 
vedtak.

(7) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(8) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i 
klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas 
opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(9) Klubben skal føre medlemslister. 

(10) Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 
forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

(1) Medlemskontingenten for de ulike medlemskategoriene, samt innmeldingsavgiften, fastsettes 
forskuddsvis av årsmøtet etter innstilling fra styret. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse 
i klubbens aktivitetstilbud. Kontingenter og avgifter forfaller ved påkrav.

(2) Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding til klubben, eller melding 
om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan anses som medlem i samme kontingent-/
avgiftsgruppe i det påfølgende år.
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(3) Innmeldingsavgift kan kombineres med medlemslån. Årskontingenten fastsettes med og uten 
alminnelig spillerett på klubbens bane og betegnes kontingent for henholdsvis aktive og passive 
medlemmer. Innmeldingsavgift og årskontingent kan graderes i ulike grupper etter alder, bosted 
og andre objektive kriterier. Det kan fastsettes særavgifter for spesielle investeringer og ytelser for 
gjestespill («greenfee»).

(4) Det kan fastsettes et årlig gebyr for å stå på venteliste etter § 3 (3).

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. 
i klubben skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 
slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn tre 
personer. Der det velges eller oppnevnes tre personer eller færre skal begge kjønn være representert. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende 
oppfyllelse av bestemmelsen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én 
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

(2) En arbeidstaker i klubben har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. 
Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben. 

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, 
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
 
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i 
samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i 
klubben.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å fremme 
forslag under årsmøtet.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
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(1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. 
Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når 
ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller 
møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap 
i klubben. 

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan 
sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere 
medlemmer blant de ansatte til klubbens styre.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben

(1) En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av 
klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, 
ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk interesse i driften 
av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en 
slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet 
opphører. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for 
en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a) når vedkommende selv er part i saken 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 
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innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær 
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 
standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg 
mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem 
delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville 
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal 
i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, 
bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever 
det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben. 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av 
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende. 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling 
sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig 
vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at 
dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 
kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som 
påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt 
arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. 
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III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 

(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig.

(2) Klubben skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i 
revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av 
NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Underslagforsikring skal være tegnet for disse.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
Regnskap og budsjett for klubb som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte 
regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard 
kontoplan. 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 
positiv egenkapital.

(6) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i 
note til årsoppgjøret. 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse 
og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt 
fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt 
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. 
Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig 
måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 31. desember. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene 
senest en uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller 
media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 11. mars 2014

44

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 
utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på 
årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1)  Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle styrets årsberetning, herunder eventuelle komitéberetninger.
5. Behandle klubbens årsregnskap i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag. 

7. Fastsette kontingenter og avgifter.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder for ett år velges enkeltvis
b) Fire styremedlemmer for inntil tre år, samt ett varamedlem til styret.
Styremedlemmene velges samlet. Deretter velges varamedlemmet. Ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølgen i forhold til stemmetall.
c) En statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap
d) Kontrollkomité bestående av to medlemmer og to varamedlemmer
e) Representanter til NGFs ting 
f) Valgkomité bestående av en leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte.
Lederen velges særskilt. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte 
eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det 
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler 
som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal 
stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
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(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning 
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte 

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i klubben.
b) Vedtak av styret i klubben.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 
herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 
minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet 
om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 18 Klubbens styre

(1) Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  Klubben forpliktes 
av styrets leder eller nestleder sammen med to andre styremedlemmer.

(2) Styret skal:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks 
for disse.
d) Representere klubben utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på 
årsmøtet, med unntak av valgkomité.
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(2) Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse 
av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig 
behandling av klubbens organisasjonsplan,  
jf. § 15 pkt. 9.

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan 
ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse jf. § 18. 

(4) Klubben skal ha et råd bestående av tidligere styreledere, samt fungerende styreleder. Rådet velger 
selv sin leder og i dennes fravær en møteleder. Rådets uttalelser baseres på stemmeflertall blant møtende 
medlemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 
dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 21 Regler for spill, ordensregler m.v.

For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert 
med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og 
amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, 
turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens 
område, som det finner ønskelig.

§ 22 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært 
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 
klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de 
bestemmelser som NIFs lov omfatter. 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid 
med NIFs regelverk. 

(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv. 

 § 23 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs

(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje 
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
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(2) Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene 
om lovendring, jf. § 22.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling 
et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til 
idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.
(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt 
medlemskap i NIF.
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SAK 4 Kontigenter og avgifter

KONTINGENTER OG AVGIFTER 2014

2013 2014
1. Aktive damer og herrer 22 år og eldre 8 400 8 700
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 5 600 5 800

3. Aktive studenter etter søknad innen 20. februar (t.o.m 28 år) 3 900 3 900
4. Aktiv junior 1 - 21 år + TM  1 (Elite + Jr A og B) 3 200 3 200
5. TM 2   (Jr C + Eagles/Birdies 3) 1 700* 1 700*
6. TM 3   ( Eagles/Birdies 1+2  og Mandagsbarn)  500* 500*
7. Midlertidige medlemmer (corps diplomatique) 21 000 21 000
8. Passive voksne 22 år og eldre, tidligere aktive (PTA)   2 200 2 200
9. Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år  /        PTA-student 1 700 1 700

10. Passive juniorer 1 - 21 år                            /        PTA-junior 1 700 1 700
11.                                                                              PTA-utland 2 700 2 700
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 600 600
16. Bur i trallerom 600 600
17. Tralleplass for elektriske traller 800 800

Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre 200 300
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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SAK 5 Budsjett  2014

Noter Bud  2013 Res 2013 Bud  2014
Driftsinntekter og kostnader B1

Driftsinntekter -30 884 500 -32 126 000 -34 321 000

Driftskostnader
Lønnskostnader 11 920 000 11 933 000 12 360 000

Ordinære avskrivninger 1 740 000 1 257 000 1 294 000

Andre driftskostnader 12 486 500 15 262 000 16 794 000

Sum Driftskostnader 26 690 500 28 452 000 30 448 000

Driftsresultat -4 194 000 -3 674 000 -3 873 000

Finansinntekter og utgifter
finansinntekter. -300 000 -311 000 -300 000
Finanskostnader 4 200 000 3 835 000 3 900 000
Sum Finansposter 3 900 000 3 524 000 3 600 000

Årsresultat -294 000 -150 000 -273 000

B 1 Budsjettsammendrag
Administrasjon 5 980 000 4 367 301 6 627 000
TK 1 300 000 1 380 631 1 250 000
Turnering / Spill 840 000 594 812 725 000
Banen 12 387 500 13 778 940 13 370 000
Klubbhus 1 126 000 1 133 170 1 068 000
Boligbygg 167 000 101 757 118 000
Publikasjoner 50 000 47 181 115 000
Bidrag -15 000 -222 323 -195 000
Inntekter -22 130 500 -21 355 423 -23 351 600
Sum -294 000 -150 000 -273 600

B 2 
Avdeling banen er belastet hele den interne baneleien mellom OGK og baneselskapet med ca kr 1,5mill. 
Beløpet ble budsjettert i administrasjonen, men bokført på banen. 

Banebudsjettet inkluderer ferdigstillelse av turf-nursery bak hull 7, beplantning av flere trær og bunker 
renovering på hull 2+ 4.
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SAK 6

BEHANDLE KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN
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SAK 7, 8 og 9 VALG. 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB 2014

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

a) Styreleder og viseformann for ett år:
Styreleder:  Jan Aaseth     Tidl. valgt 2013, 2012 styreleder,
       2011 nestleder, 2006-10 styremedlem,
Nestleder:  Keith James Woods  Tidl. valgt 2012-13 nestleder 

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

Styremedlem:  Jens-Ove Hagen  Ny, Tidl. varamedlem 2013
Styremedlem  Lars Olaf Sterud  Ny 

Styremedlemmer
ikke på valg:  Anne Riddervold  Valgt for perioden 2012-2014
   Camilla Raanaas Juell  Valgt for inntil 3 år, 2013-2015

Varamedlem:  Cecilie Ditlev-Simonsen  Velges for ett år - 2014

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–2014, tidl. valgt i 2010/11/12/13
Medlem  Elisabeth Seeberg   Gjenvalg, velges for ett år 2014, tidl. valgt i 2010 /11/12/13
1. varamedlem  Axel Roll   Gjenvalg, velges for ett år–2014, tidl. valgt i 2010/11/12/13
2. varamedlem  Christian Berg   Gjenvalg, velges for ett år-2014, tidl. Valgt i 2012/13

Oslo, februar 2014

Einar Skogstad   Anette Bech    Ragnvald Risan
Leder  
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Styret innstiller følgende Valgkomité - bestående av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem:

Leder:   Ragnvald Risan Ny, velges for ett år 2014, tidl. valgt 2012, 2013 medlem

Medlem:  Anette Bech  Velges for ett år 2014, tidl. valgt 2007-13 medlem
Medlem:  Per Foseid  Ny, velges for ett år 2014

Varamedlem:  Pål Solberg  Ny, velges for ett år
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NOTATER
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NOTATER
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NOTATER
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