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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB
Ordinært årsmøte avholdes i klubbhuset – Oslo Golfklubb onsdag 9. mars 2016 kl 18.00
Til behandling foreligger:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap for perioden 1.1.15 – 31.12.15 og revisors beretning
3. Forslag:
A: Lovendring – fremmet av styret
B: Uttak Shaker’n og Aalborgmatchen
C: Ubrukte forhåndskjøpte greenfeebilletter
4. Styrets forslag til kontingenter og avgifter
5. Budsjettforslag 2016
6. Behandle klubbens organisasjonsplan
7. Valg av styre. Valgkomiteens innstilling vedlegges
8. Valg av kontrollkomité
9. Valg / engasjering av revisor
10. Valg av valgkomité
11. Drøftelse av saker reist på årsmøtet

Oslo, februar 2016

Jan Aaseth
Styrets leder

Camilla R. Juell
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Nestleder

Lars Olaf Sterud
Styremedlem

Cecilie Ditlev-Simonsen
Styremedlem

Keith Woods
Styremedlem

Eirik Kronkvist
Varamedlem

Niels Vik
Daglig leder
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ÅRSBERETNING 2015
Årsmøtet:		

Ordinært årsmøte ble avholdt på Bogstad 10. mars 2015.

Styret:			
			

Jan Aaseth leder, Jens-Ove Hagen nestleder, Keith Woods, Camilla Raanaas Juell,
Lars Olaf Sterud, Cecilie Ditlev-Simonsen og varamedlem Eirik Kronkvist.

Revisor:		

Nitschke AS Statsautoriserte Revisorer

Komitéer oppnevnt av årsmøtet:
Kontrollkomitéen:
Jens N. Engelstad og Elisabeth Seeberg
			
Varamedlemmer Axel Roll og Christian Berg.
Valgkomitéen:		
Ragnvald Risan leder, Anette Bech, Per Foseid og varamedlem
			Pål Solberg.
Komitéer oppnevnt av styret:
Anleggskomitéen:
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.
Sponsorkomitéen:

Jan Aaseth, Keith Woods, Niels Vik og Marius Thorp

Kommunikasjons- og
markedskomité:
Jan Aaseth, Keith Woods, Cecilie Ditlev-Simonsen,
			
Sven Gj. Gjeruldsen, Siv Leschbrandt og Niels Vik.
Treningskomitéen:
			

John E. Skajem leder, Sven Gj. Gjeruldsen, Martin Daun,
Dag Inge Karlsson og Linda Smith.

Turneringskomitéen: Erik Hagen leder, Mette C. Bye, Christian Storm, Christian Staubo
			
Erik Woods, Vidar Thorstensen og Martin Daun.
Trenere:		
			

Stephen Newey, Fredrik Due, Caroline Diethelm, Jan Wojtaszek, Maria Jonsson,
Robin Pettersson og Geoff Dixon.

Ansatte i administrasjonen:
Daglig leder					Niels Vik
Medlems- og kommunikasjonsansvarlig:
Siv Leschbrandt
Idrettssjef					Jan Wojtaszek
Turnerings- og arrangementsansvarlig:
Marius Thorp
Økonomi					Suzanne von Barner
Banesjef					John Riiber
Fast ansatte i banestaben			
Albert Holmgeirsson, Christoffer Jønsson,
						Jarle Haugnæss og Carl Newey
Driftsleder					Tom Olsen
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MEDLEMSSTATISTIKK

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Æresmedlem

1

2

2

2

3

Livsvarig aktiv

10

10

10

10

10

Sponsorer

43

46

46

46

51

Aktive damer

440

436

413

395

383

Aktive herrer

1040

1011

967

961

954

158

164

169

150

140

2

3

2

0

0

1694

1672

1609

1564

1541

147

154

163

182

176

5

4

3

3

4

333

344

351

446

493

19

39

74

84

89

2198

2213

2200

2276

2303

Aktive juniors under 22 år
Midlertidige medlemmer
Totalt aktive
Tidsbegrenset medlemskap
Livsvarig passiv
Passive med stemmerett
Passive juniors under 22 år
TOTALT

Æresmedlem:		

Suzann Pettersen, Einar Skogstad og Terje Foss

Følgende medlemmer er under året avgått ved døden:
Navn:				Medlem fra:
Svanhild Ingeberg		
1971
Truls Erik Blakstad		
1973
Alv Roy Thomassen		
1975
Carl Bech			1979
Kaare Berntsen		
1985
Atle Per Øren			
1985
Titti Kiær			1985
Sebastian V. Eide		
2011
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Styrets beretning 2015
Styret i Oslo Golfklubb (OGK) har i perioden bestått av:
Styreleder:		
Styrets nestleder:
Styremedlem:		
Styremedlem:		
Styremedlem:		
Styremedlem:		
Varamedlem:		

Jan Aaseth
Jens-Ove Hagen
Keith Woods
Camilla Raanaas Juell
Lars Olaf Sterud
Cecilie Ditlev-Simonsen
Eirik Kronkvist

Styret har i perioden hatt 11 styremøter og ett møte med Rådet. I tillegg har det vært gjennomført
workshops med komiteer og medlemmer i forbindelse utarbeidelse av virksomhetsplan for perioden
2016–2019. 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 2300 medlemmer, en sunn økonomi og god drift.
Årets sesong
Vi kan se tilbake på en flott sesong med meget gode forhold slik vi er blitt vant til etter ombyggingen av
banen. Vinteren var relativt skånsom, og vårt kompetente banemannskap jobbet iherdig for å begrense
skader og for å legge til rette for optimale vekstforhold ved opptiningen. Våren ble derimot kaldere
og våtere enn vi kunne ønsket oss og banen ble derfor åpnet noe senere enn i 2014. Den 9. mai kunne
ivrige medlemmer starte sesongen på landets beste bane. Sesongåpning etter ombyggingen har vært i
tidsrommet 6. til 10. mai, med unntak av 2014-sesongen som åpnet rekordtidlig 27. april.
Været i 2015-sesongen var kaldere enn normalt, men det la ingen demper på aktivitetsnivået. Det ble
gjennomført hele 111 turneringer, inkludert sosialturneringer, dame- og seniordager og torsdagsmatcher.
Det ble spilt mer enn 31.000 runder på Bogstad i 2015, omtrent like mange som i tidligere sesonger.
Spillere i alle aldre uttrykte stor tilfredshet med de fantastiske forholdene, og som tidligere år ba mange
gjestespillere om å bli satt på venteliste for å bli medlem av klubben.
Styret er svært fornøyd med innsatsen til banemannskapet under ledelse av John Riiber. De gode
forholdene ble opprettholdt helt til banen stengte den 18. oktober for å gi banemannskapene nok tid
til å forberede banen før frosten kom. Nok tid til gode vinterforberedelser er avgjørende for kvaliteten
på banen ved kommende sesongåpning. Det ble vurdert å stenge banen den 11. oktober på grunn av
tiltagende frost, men på bakgrunn av varsel om mildere vær besluttet styreleder og anleggskomitéen i
samråd med banesjefen å holde banen åpen én uke lenger med vanlige regler for stengning ved frost.
Værmeldingen slo til og vi fikk en flott ekstrauke til glede for alle som ønsket å forlenge sesongen så
lenge som mulig. Tilsvarende vurdering vil bli foretatt i 2016.
Etter sesongen ble det som vanlig gjort en grundig analyse av spillestatistikken for å vurdere
medlemsopptaket for 2016. Styret er opptatt av å sikre en god balanse mellom tilgjengelig spilletid
for medlemmene, og sponsoraktiviteter, klubb- og forbundsturneringer som klubben avholder. I 2015
ble det spilt omtrent like mange runder som i 2014 og 2013 da det for hver av sesongene ble tatt opp
omtrent 100 nye medlemmer, dvs omtrent like mange som årlig forlater klubben. Gjennomgang av
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spillestatistikken viser at nye medlemmer spiller i gjennomsnitt like mange runder som eksisterende
medlemmer. Turneringskomitéen har jobbet videre med å legge opp et turneringsprogram som gir
større rom for medlemsspill, og programmet for 2016 skal bidra ytterligere til dette. I tillegg vil ny
arbeidsinstruks for starterne med tett oppfølging av bookingprinsippene skape ytterligere tilgjengelighet.
Styret besluttet på denne bakgrunn å opprettholde medlemstallet på samme nivå som for 2015. Vi har
derfor gleden av å ønske 97 nye medlemmer velkommen i 2016, hvorav 20 personer fra familielisten og
14 juniorer. Ventelisten talte 1557 personer ved inngangen til 2016.
Økonomi
Økonomien i OGK har høy prioritet i styret, og klubben har tradisjon for å ha god økonomistyring.
Klubbens kostnadsnivå reflekterer styrets fokus på å opprettholde banens kvalitet, videreutvikle
servicetilbudet til medlemmene samt opprettholde og videreutvikle 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 banens kvalitet og klubbens samlede tilbud rettferdiggjør prisen. Konkurransen om sponsorinntektene
blir stadig tøffere, og bedrifter krever stadig mer i form av gjenytelser og kommersiell verdi. Inntektene
fra samarbeidspartnere og salg av ad hoc bedriftsturneringer endte på over kr 4,8 millioner. Alle
sponsorarrangementer ble gjennomført med gode tilbakemeldinger.
Klubben har siden ombyggingen i 2008 tilbudt gullsponsoravtaler for å få inn midler til å betale ned
gjelden raskere. Disse avtalene har vært gode bidrag til klubbens økonomi i årene etter ombyggingen,
og det har siden tilbudet ble etablert blitt inngått avtaler med ulik løpetid. Av hensyn til den ordinære
ventelisten begrenset styret denne typen avtaler i 2013, og det kan nå inngås maksimalt fem ti-årsavtaler
pr år. I 2015 ble det inngått fire avtaler og totalt har klubben nå 30 løpende avtaler. Avtalen innebærer
at man betaler totalt kr 250.000 for en spillerett i ti år og deretter mottar tilbud om medlemskap ved
betaling av innmeldingsavgiften som gjaldt på tidspunkt for avtaleinngåelse (for tiden kr. 40.000).
Styret er godt fornøyd med resultatet på kr 2,5 millioner for greenfeeinntekter, inkludert rekordmange
forhåndssolgte billetter til medlemmene. En noe senere sesongstart enn fjoråret og kaldere vær
medvirket til noe færre betalende gjester i første del av sesongen enn året før, men høstens høye
aktivitetsnivå veide opp for nedgangen. Gode inntekter fra greenfeegjester og samarbeidspartnere gir
viktige bidrag til klubbens økonomi. Potensialet for økte greenfeeinntekter er imidlertid begrenset,
ettersom styret ønsker å sikre tilstrekkelig spilletid for medlemmene. Prispolitikken for greenfeespill vil
bli opprettholdt i 2016, og det er ikke budsjettert med økte greenfeeinntekter.
Styrets mål er at frie midler i størst mulig grad skal benyttes til å nedbetale klubbens gjeld. Klubben har
fremdeles ett års avdragsfrihet på lånet i Nordea, noe som gir klubben ønsket økonomisk fleksibilitet.
Styret ønsker å videreføre nedbetaling av lånet når likviditeten tillater det, og målet er minst å følge
nedbetalingsplanen slik den ville ha vært uten avdragsfrihet. Etter god kostnadskontroll gjennom året
besluttet styret å foreta en ekstraordinær nedbetaling på kr 1,25 millioner. Klubbens gjeld var per
årsslutt 2015 på kr 55,25 millioner.
Lånet er rentesikret i henhold til mandatet om langsiktig forutsigbarhet som ble gitt av Årsmøtet da
baneombyggingen ble vedtatt. Lånet har en fastrenteandel på 70 % og hadde ved årsslutt en vektet
betalbar rente på totalt 6,45 % inkludert en lånemargin på 2,30 %. Lånet forfaller i 2039.
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Styret og administrasjonen har jobbet kontinuerlig med å få redusert lånemarginen i Nordea som ved
inngangen til sesongen var på 2,30 %. Styret mener lånemarginen er for høy i forhold til bankens antatte
risiko. På grunn av myndighetenes økte krav til kapital i bankene og betydelig økning i kredittspreader
i finansmarkedene gjennom året, har bankene generelt økt lånemarginene i bedriftsmarkedet. På slutten
av sesongen fikk klubben beskjed om at vår lånemargin blir økt til 2,50 % fra april 2016, en økning på
0,20 %. Renten på den flytende andelen av gjelden har imidlertid falt, slik at rentekostnadene i sum vil
øke med omtrent kr 40.000 på årsbasis. Klubben har fått gunstigere lånetilbud fra andre banker, men
da på lån med tre til fem års løpetid. Styret har avslått tilbudene da det ikke er ønskelig at klubben skal
påta seg refinansieringsrisiko. Styret og administrasjonen vil fortsette arbeidet for å finne alternative
finansieringsmuligheter som kan redusere lånekostnadene.
Klubbens årsregnskap ble gjort opp med et overskudd på kr 640.000.
Styrets fokus for inneværende periode
Banen er styrets viktigste prioritet og representerer fundamentet for klubbens økonomi gjennom
medlemstilfredshet, rekruttering av medlemmer og interesse fra samarbeidspartnere. Styret allokerer
nødvendige ressurser for å opprettholde den meget høye banestandarden. En høy banestandard er også
forutsetning for å realisere klubbens langsiktige mål om en standard høy nok til å kunne arrangere
internasjonale turneringer på høyeste nivå. Medlemsundersøkelsen i 2015 bekreftet at et stort flertall av
medlemsmassen støtter styrets prioritering av banen.
Banen er vår felles verdi, og det er derfor svært viktig at alle føler ansvar for å holde den i best mulig
stand. Det ble også i 2015 gjennomført kampanjer for å øke kompetansen og bevisstheten blant
medlemmer og gjester for at de skal ta ansvar for å rydde opp etter seg. Blant annet har det vist seg
nødvendig å vise hvordan nedslagsmerker skal repareres. Tilsvarende tiltak planlegges også i 2016.
Course marshallen vil også påpeke slurv og gi advarsler til spillere, i tillegg til å gi råd, bidra til flyt i
spillet og sikre kontroll på banen.
Styret er opptatt av at det skal være god tilgang på spilletid for medlemmene. Det er derfor svært
viktig at alle respekterer klubbens bookingprinsipper for å sikre at startboken er reell. Starterne var
gjennom sesongen ekstra årvåkne for å avdekke overbookinger, sen strykning av spillere og «no
shows». Gjentatte forsømmelser medførte beskjed om risiko for sanksjoner. Styrets oppfatning er
også at det i for stor grad spiller ut toer- og treerballer til tross for at Golfbox viser fullbookede
flighter. For kommende sesong vil kontrollen derfor bli ytterligere innskjerpet. Starterne vil få en mer
detaljert instruks om oppfølging av spillerne ved start som omfatter kontroll av betalt kontingent,
bagtag, greenfee og greengaffel. Starterne vil også bli bedt om å rapportere spillere som bryter
bookingprinsippene, som sier at spillere som meldes på i en flight faktisk må være tiltenkt å spille, at
den enkelte spiller skal melde seg hos starter minst ti minutter før start, og at alle har en plikt til å melde
fra hvis man blir forhindret. Starterne vil i tillegg få et økt ansvar for å påpeke tregt spill ved runding og
skal sammen med course marshall bidra til at vi kan leve opp til målet om «Bogstad på 4 timer».
OGK som idrettslag er avhengig av en aktiv og profesjonelt drevet idrettsavdeling og et godt treningsog turneringstilbud til medlemmene. Idrettsavdelingen er viktig for rekruttering til klubben, til
aktivitetsnivået blant medlemmene og til et godt klubbmiljø. Avdelingen sikrer i tillegg at klubbens
medlemmer kan prestere på nasjonalt nivå og til å sette norsk golf på kartet internasjonalt. Det legges
ned svært mange timer fra ansatte og frivillige for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for både
bredde- og elitespillere. Trenerne våre er blant landets beste, og, i tillegg til idrettslige aktiviteter, bidrar
de til holdningsskapende arbeid spesielt blant barn og unge som blir gode representanter for klubben.
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Styret er svært takknemlig for engasjementet som utvises og kvaliteten i arbeidet som utøves fra alle
som er involvert i klubbens treningsaktiviteter.
Idrettssatsingen krever betydelige finansielle ressurser. Klubben bidrar med kr 1,5 millioner pr år,
mens resten av budsjettet på kr 3,6 millioner dekkes inn av egenandeler, sponsorinntekter og dugnad.
Heidenreich-fondet, den sjenerøse gaven på kr 5 millioner fra vårt medlem Per Heidenreich og hans
familie i 2013, gjør det mulig å yte ekstra støtte til juniorer som viser særlig talent og iver. OGK
har flere juniorspillere som hevder seg på amerikanske universitetslag, samtidig som de får en god
utdannelse. Det blir svært spennende å følge juniorene våre i årene som kommer!
Styret ønsker å gratulere spillerne våre for den sterke innsatsen i årets Norgesmesterskap. Med
overbevisende gull for både damer og herrer i lag-NM vil vi få æren av å være vertskap for lag-NM i
2016. Også juniorene våre gjorde det sterkt i junior-NM 2015, som ble arrangert på Bogstad av våre
meget erfarne og dyktige turneringskomité under ledelse av Erik Hagen med god støtte fra klubbens
turneringsansvarlige Marius Thorp. Ett gull, to bronser og lovende takter fra andre unge OGK-spillere
lover godt for resultatene i årene som kommer.
Klubben har gjennom en bred juniorsatsing også lykkes i å utvikle golfengasjement og ferdigheter
blant barn og unge som vil utgjøre stammen i klubben de neste tiårene. Over 250 ungdommer deltok
på trening og kurs i 2015. Disse fordelte seg på alle ferdighetsnivåer, og spesielt hyggelig er tilveksten
blant de yngste. Klubben vil fortsette juniorsatsingen med uforminsket styrke, og vil også for
kommende sesong øke treningstilbudet ytterligere til medlemmene.
Ved utløpet av sesongen la Norges Golfforbund ned satsingen på regionale kompetansesentre (RKS) for
juniorspillere. OGK var blant sentrene, og intensjonen var å utvikle flere og mer kompetente trenere,
bedre trenings- og konkurransetilbud, stimulere til etablering av gode treningsanlegg og utvikle spillere
i området, uavhengig av kjønn, alder og tidligere ferdighetsnivå. OGK beklager beslutningen om å legge
ned satsingen, som vi mener var svært vellykket for å øke interessen for golf i miljøene i det enkelte
RKS. For kommende sesong har NGF sentralisert satsingen og etablert et eget trenerapparat som skal
ha ansvaret for å utvikle trenere og spillere på nasjonalt plan. I denne forbindelse har to av våre dyktige
trenere valgt å akseptere stillinger i NGF. OGK anses heldigvis som en attraktiv arbeidsplass, og vi
lykkes raskt med å rekruttere gode etterfølgere.
Klubbmiljø og medlemsservice står høyt på styrets agenda. For å styrke klubbmiljøet er det et mål at
medlemmene, i tillegg til banespill, bruker mer tid i klubbens lokaler, herunder også i restauranten.
Frivillig innsats blant medlemmene, både i komiteer, ressursgrupper og ulike aktiviteter, er
avgjørende for at vi skal greie å gjennomføre det hektiske programmet det legges opp til hver sesong.
Styret erkjenner at mange medlemmer finner det krevende å påta seg helårsverv, og vil i større
grad bruke medlemmers kompetanse i ressursgrupper for spesifikke oppgaver av kortere varighet.
Rekrutteringsarbeidet til kompetansepoolen som klubben kan ty til ved behov, har foreløpig ikke gitt
ønsket effekt, men klubben vil gjennom ulike kanaler fortsette å søke i medlemsmassen for bidrag til
kortere oppdrag som betyr mye for klubbens miljø og utvikling.
Det må også være en god balanse mellom tilgjengelighet for medlemsspill og inntektsbringende
turneringer for samarbeidspartnere, og det skal være plass til både toppidrettsutøvere og fritidsgolfere.
Alle enheter i organisasjonen skal yte god service til medlemmene og bidra til at OGK er et fantastisk
sted å være.
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Den årlige medlemsundersøkelsen ble gjennomført i november. Resultatene bekrefter at majoriteten
av medlemmene er svært fornøyde. Baneopplevelsen får som tidligere høyeste score, og medlemmene
understreket betydningen av at kvaliteten på banen opprettholdes. Medlemmene uttrykte også tilfredshet
med servicenivået i administrasjonen, medlemspublikasjoner og gjennomføring av turneringene.
Medlemmene er i snitt mer fornøyde med restauranttilbudet, men det er fremdeles en del som mener
at det bør tilpasses enda bedre til golferens behov. Restauranten vil søke å forbedre tilbudet ytterligere
for kommende sesong. Styret er takknemlig for at mange medlemmer tok seg tid til å sende inn
konstruktive forslag som vi kan ta med oss i arbeidet med å utvikle klubben.
Klubbturneringene er viktige arenaer for å skape et godt miljø på tvers av generasjoner. Medlemmene
oppfordres til å delta i våre mange tradisjonsrike pokalturneringer, de uformelle sosialturneringene og
torsdagsmatchene. Klubben har et svært aktivt seniormiljø blant både menn og kvinner, med ukentlig
aktivitet og større invitasjonsturneringer gjennom sesongen. Alle over 50 år er velkommen til å delta i
disse arrangementene.
Utvikling av klubben er en viktig oppgave for styret. Klubbens hovedmål er å ha et anlegg med
helårsaktiviteter og med fasiliteter og banestandard høy nok til å kunne arrangere internasjonale
turneringer på høyeste nivå. Vi var derfor meget fornøyd med NGFs valg av OGK som vertskapsbane
i søknaden om å arrangere Solheim Cup i Norge i 2019. Prosjektet greide dessverre ikke å skaffe
tilstrekkelig finansiering innen søknadsfristen i 2015, og NGF valgte derfor å trekke søknaden. NGF og
OGK har imidlertid valgt å opprettholde aksjeselskapet som ble etablert for prosjektet, i tilfelle golfNorge skulle ønske å søke om å få arrangere et Solheim Cup i 2023.
En økende andel av klubbens medlemmer har ytret ønske om at det etableres teesteder som gjør banen
kortere. Dette vil være et viktig bidrag for å øke og opprettholde golfgleden og mestringsfølelsen blant
yngre, eldre og uerfarne spillere. Det vil sannsynligvis også bidra til raskere spill. Styret bestemte derfor
høsten 2015 at det skal etableres tee 41 med teesteder av samme kvalitet som øvrige teesteder for å
opprettholde kvaliteten på banen. Byggingen av teestedene vil foregå over de kommende sesongene.
Det er allerede etablert seks nye teesteder, i hovedsak på banens første ni hull.
På grunn av mange treningsaktiviteter, spesielt blant juniorene, har klubben behov for utvidete
treningsfasiliteter og en nærliggende korthullsbane. Woxenjordet ved Woxen gård i krysset
Ankerveien og Sørkedalsveien kan være et ideelt sted for et flerbruksanlegg med «pay-and-play»
korthullsgolf om sommeren og skigøy om vinteren. I samarbeid med NGF har OGK søkt Oslo
kommune om å få overta leiekontrakten til området. Tilbudet vil kunne bidra til økt golfinteresse i
nabolaget, og vi håper kommunen vil være positive til etablering av et flerbruksanlegg for barn, unge
og andre sportsinteresserte på et område som per i dag ikke benyttes. Det vil kreve begrensede ressurser
å opparbeide et flerbruksanlegg som er passende for både golf og ski. Det er uklart når anlegget kan
realiseres.
Styret har også tatt initiativ til en prosess for planlegging av et nytt klubbhus på Bogstad, på
bakgrunn av en OPAK-rapport som konkluderte med at det eksisterende klubbhuset vil trenge
oppgradering og vedlikehold for kr 28 millioner i løpet av de neste ti årene. Styrets vurdering er at det
vil være uhensiktsmessig å bruke så mye penger på et klubbhus som uansett ikke vil være tilpasset
fremtidens behov. Styret, med bistand fra medlemmer og andre ressurspersoner, vil vurdere ulike
finansieringsløsninger for et nytt klubbhus, fortrinnsvis uten å øke klubbens gjeldsbyrde. Målet er å
realisere et nytt klubbhus i god tid før klubbens 100-årsjubileum i 2024. Medlemmene vil bli holdt
orientert om prosessen og inviteres til å ta stilling til foreslått løsning når den tid kommer.
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Revidering av klubbens virksomhetsplan
Styret har i løpet av 2015 gjennomført en prosess for å revidere klubbens virksomhetsplan. Det ble
gjennomført flere workshops med de ansatte, komitemedlemmer og andre ressurspersoner blant
medlemmene. Samtlige medlemmer fikk i mai 2015 informasjon om prosessen og ble oppfordret til
å komme med forslag til endringer til eksisterende virksomhetsplan. Styret har lyttet til innspill fra
alle som har engasjert seg, og har også tatt utgangspunkt i kommentarer innsendt i forbindelse med
medlemsundersøkelsen. Styret har utarbeidet en virksomhetsplan for 2016–2019 med samme visjon
som tidligere år, men med større vekt på verdigrunnlag og prinsipper for service.
Blant hovedelementene i planen er:
– Visjon: Et fantastisk sted å være
– Verdier: Inkluderende – Kvalitetsfokusert – Ambisiøs – Engasjert
– Virksomhetsidé: Oslo Golfklubb skal være ledende i forhold til andre golfanlegg vi ønsker å
sammenlikne oss med. Intensjonen med alt vi arbeider med skal være å skape et fantastisk sted å være
for medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og ansatte.
– Hovedmål: Oslo Golfklubb skal ha et anlegg tilrettelagt for helårsaktiviteter og med fasiliteter og
banestandard høy nok til å kunne arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå.
Virksomhetsplanen skal være en rettesnor for styret og administrasjonen. Dokumentet er tilgjengelig på
klubbens nettside og i sekretariatet. Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i den.
Bogstad Vinterparadis (BVP)
I løpet av vinteren 2015 kom klubben til enighet med Bogstad Vinterparadis om ferdigstillelse av
skråningene ved driving rangen. Arbeidet ble ferdigstilt før sommerferien. For at anlegget skal bli
komplett mangler nå kun resten av driftsbygget på totalt 650 kvm som skal inneholde garderober og
varmestue. Dette skal bygges i flukt med første fase når ytterligere midler innvilges av kommunen,
forhåpentligvis innen utløpet av golfsesongen 2016, og vil gi oss utslagsmatter i to etasjer som var
klubbens forutsetning for å godkjenne prosjektet.
Anlegget hadde offisiell åpning vinteren 2015 selv om kunstisproduksjonen ikke var klargjort for drift.
Is- og lysanlegget ble derimot testet med suksess gjennom sommeren, og kunstisanlegget kom i full drift
i løpet av høsten til stor glede for skøyteglade barn, ungdom og voksne i nærmiljøet. Vinterparadiset har
blitt svært populært og det har vært stor aktivitet gjennom hele vinteren. Styret mener det er positivt at
klubben har medvirket til realisering av prosjektet, og vi er veldig fornøyd med resultatet på tross av en
lang og krevende prosess.
Miljøsertifisering av OGK
Oslo Golfklubb ble, som første og foreløpig eneste klubb i Norge, miljøsertifisert i 2013. Sertifiseringen
gjennomføres av det europeiske miljøsertifiseringsorganet for golfbanebransjen, Golf Environment
Organization (GEO). Styret har tro på at klubben vil få fornyet sertifiseringen når den skal vurderes
på nytt våren 2016. Styret mener det er viktig at klubben viser at den er miljøbevisst og at vi er vårt
samfunnsansvar bevisst ved å forvalte golfbanen og anlegget etter bærekraftige prinsipper. Arbeidet og
sertifiseringen skaper tillit i klubbens nærmiljø og i samfunnet for øvrig. Satsingsområdene er innen
energiforbruk, leverandør/forsyning, forurensing, vann, nærmiljø og natur.
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Organisasjon (administrasjon/proshop/trenere/restaurant/frivillige/ressursgrupper)
Styrets oppgave er å utarbeide strategi og legge føringer for drift og videreutvikling av klubben, mens
administrasjonen, sammen med komiteer og ressursgrupper, skal gjennomføre strategi og planer i tråd
med styrets vedtak. Styret setter stor pris på innspill fra engasjerte og ressurssterke medlemmer. Alle
forslag vurderes opp mot hensynet til helheten og klubbens langsiktige mål. Det var derfor positivt at
medlemsundersøkelsen for 2015 bekreftet at det er bred støtte for de prioriteringer som gjøres og at
medlemmene er fornøyde med administrasjonens utøvelse av sine oppgaver.
Styret ønsker å takke administrasjonen for meget god innsats i året som gikk. Daglig leder Niels Vik,
idrettsansvarlig Jan Wojtaszek og hans stab av landets beste trenere, ansvarlig for kommunikasjon og
medlemsservice Siv Leschbrandt, turneringsansvarlig Marius Thorp, banesjef John Riiber og hans
fantastisk dyktige og dedikerte banestab, driftsleder Tom Olsen og vår nyansatte regnskapsmedarbeider
Suzanne von Barner har alle stått på for medlemmene og klubben gjennom hele året. Det er utfordrende
å jobbe i en virksomhet hvor daglig ledelse og drift skal kombineres med møtevirksomhet på kveldstid,
men dette ble håndtert glimrende også i 2015.
Klubben er også svært heldige som har head pro Stephen og Jayne Newey som positive miljøskapere.
Styret oppfordrer alle i OGK til å støtte Stephen og klubbens øvrige proer gjennom å ta protimer og
handle i proshopen. Klubbens dyktige trenerteam opplevde endringer i løpet av sesongen. Caroline
Diethelm ble mamma til lille Noah og gikk ut i permisjon i høst, mens Geoff Dixon og Fredrik Due etter
sesongslutt aksepterte stillinger i NGFs nye trenerteam. Vi takker begge for meget god innsats. Klubben
er glad for å kunne meddele at Johan Elgborn i vinter ble ansatt som hovedtrener etter Geoff, som
sammen med det kompetente trenerteamet med Maria Jonsson, Robin Petterson og Marie Høgmoen er
på plass for kommende sesong.
Restauranten på Oslo Golfklubb, Bogstad Country House (BCH), med Per Anders Rangul i
spissen, er viktig for klubbmiljøet og aktiviteten i klubbhuset. Styret ønsker at restauranten benyttes
flittig av medlemmer og gjester. BCH hadde i 2015 sitt tredje driftsår, og det ble gjennom sesongen
gjort ytterligere forbedringer for å tilpasse restauranttilbudet til golferens ønsker og behov. BCH har
anledning til å markedsføre restauranten lokalt, i tillegg til å avholde arrangementer i peisestuen i
golfsesongen når dette ikke kolliderer med klubbens arrangementer. På denne måten kan også ikkemedlemmer nyte godt av tilbudet og bidra til mer liv, aktivitet og omsetning for klubbrestauranten.
Styret har oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2016:
Turneringskomité:
Erik Hagen
Banekomité:		
Inge Fjeldstad
Treningskomité:
Espen Andersen
Av klubbens heltidsansatte ved årsskiftet var det fire kvinner og ti menn. Styrets sammensetning følger
Idrettsforbundets krav til likestilling. Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Sykefraværet var på 1,4 %.
Det var i 2015 ikke skader eller ulykker av nevneverdig art blant ansatte og frivillige. Informasjonen
om forsikringsordninger ved ulykker ligger på klubbens nettsider. Klubben har også iverksatt ulike
sikringstiltak på steder hvor spillere kan være spesielt utsatt for å bli truffet av golfballer.
Klubben forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.
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Oslo Golfklubb er svært heldig som har så mange engasjerte medlemmer som 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 deltakere 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, mars 2016

Jan Aaseth
Styrets leder

Lars Olaf Sterud
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Styrets nestleder

Keith Woods
Styremedlem

Cecilie Ditlev-Simonsen
Varamedlem
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Styremedlem

Eirik Kronkvist
Varamedlem
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2015
ANLEGGSKOMITEENS RAPPORT
Komiteen har bestått av: Jeppe Nielsen, Stein Oppedal, Hanne Nyquist, Iver Lindman, Erik Piene og
Inge Fjeldstad. Videre har Fuglegruppas leder Hans Kristiansen vært tilsluttet komiteen. OGKs styre har
i komiteens møter vært representert ved Jens-Ove Hagen.
Head greenkeeper John Riiber er selvsagt med i – og helt sentral i komiteens møter.
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 headgreenkeeper og foreslår en prioritering av oppgaver innen nyanlegg og vedlikehold. Komiteen kommer
også med anbefalinger mht klubbens bygningsmasse. Komiteens leder skal sammen med klubbens leder
bestemme åpning / stenging av banen etter innstilling fra banesjef.
I Baneavdelingens stab er det 5 heltidsansatte (inklusive John), 8-9 stykker som arbeider fra 15. april til
1. november, og 4–5 stykker i tillegg fra 1. juni til 1. september.
Status og tiltak i 2015
Dugnad ble avholdt lørdag 25. april med ok deltakelse. Takk for fin innsats!
9. mai ble banen åpnet for spill (27. april i 2014 og 17. mai i 2013).
Banen ble stengt for spill etter 18. oktober, da vinterforberedelsene tok til for alvor.
Det har vært spilt ca. 31.000 runder i 2015 (ca. 33.000 i 2014, og ca. 30.000 i 2013).
Banen har også i 2015 vært i meget god stand, og vi har fått ros fra medlemmer og gjester.
Når det gjelder bygningsmassen, har vi også i år skjøvet forran oss store arbeider som omlegging
av kloakken og nytt tak på bolighuset. Styret har ikke støttet komiteens forslag om å opprette et
vedlikeholdsfond, men heller valgt nedbetaling av gjeld.
Når det gjelder banestatus, har Baneavdelingens leder John Riiber jevnlig oppdatert medlemmene via
OGK-nytt og nettet.
Komiteen takker for mange gode innspill og ideer fra medlemmene mht tiltak på banen.
Av tiltak utover den daglige banepleien kan for 2015 nevnes:
• En del ferdiggress innkjøpt og skiftet også i 2015, særlig hull 1,9,15 og 17
• Lagt ferdiggress i skråningene rundt driving-rangen
• Utvidet lagerbygget v hull 11 – 12
• Nye teested «41» påbegynt. Mange på frontnine forventes ferdig til 2016-sesongen
• Hull 1: 2 stk nye green-bunkere påbegynt bak på høyre side av green
• Hull 5: ny bunker høyre side forkant green
• Hull 16: ny bunker til venstre bak green planlagt
• Fuglegruppa har reparert, rensket samt hengt opp fuglekasser som hadde falt ned
• Drenering av stadig nye våte områder på banen
• Utbedret avløpene fra terrassen (hjelper noe på lekkasjene til BIG)
• Treplan og digitalt arbeidsdokument for nye tiltak utarbeidet (stor takk til Jeppe)
• Nedslagsmerkekampanje gjennomført også i 2015 (trengs trolig også i 2016).
Inge Fjeldstad
Leder Anleggskomiteen.
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HEDERSMERKEKOMITEENS RAPPORT
Komiteen har i år vurdert flere kandidater til hedersmerke og har vedtatt følgende:
På den sportslige siden har komiteen vurdert resultatene til klubbens beste spillere. Det er ingen som i år
har samlet nok poeng til å få bragdmerke.
På tillitsmannssiden har komiteen vurdert flere kandidater og følgende medlemmer tildeles
hedersmerke:
Keith Woods tildeles hedersmerke i gull for sine år som styrets nestleder, sine år som styremedlem, sine
år som medlem av sponsorkomiteen og sin store positive innsats og tilstedeværelse i klubbens mange
arrangementer gjennom mange år.
Jonne Skajem tildeles hedersmerke i sølv. Jonne kom inn som medlem i TK i 2011 og overtok
ledervervet i komiteen i 2014. Jonnes store innsats for barn / unge i klubben verdsettes høyt. Hans store
engasjement for neste generasjon og bidrag i denne sammenheng de siste 5 årene har bidratt til klubbens
sterke posisjon innen juniorgolf i Norge.
Vi gratulerer alle !
Oslo, februar 2016
Einar Skogstad		

Elisabeth Seeberg		

Niels Vik

TRENINGSKOMITEENS RAPPORT
Sesongen 2015 var det 9. året med styrket sportslig satsing i Oslo GK. En velorganisert og solid
virksomhet som nå tilbyr golftrening til ca. 250 juniorer i klubben. Det sportslige fundamentet ligger
godt til rette for at alle medlemmer på sikt kan dra nytte av arbeidet som er gjort. Trening, mestring og
konkurranser er en viktig del av golfidretten.
I sesongen som gikk, er det blitt fokusert mye arbeid på:
• Styrke satsningen for de yngste
• Rekrutering av nye og entusiastiske golfere
• Ta vare på alle jentene og stimulerer til ytterligere deltagelse fra flere jenter
• Ta vare på alle spillere og sørge for at alle blir «sett»
• Trenings tilbud til alle medlemmer – fra de yngste til de godt opp i årene
• Idrettslig utvikling som et lag
• Organisering av treningsvirksomheten
Avdelingen har jobbet målrettet og bidratt til store forbedringer av det totale programmet for Golf gøy,
Oslo Golfklubbs tilbud til de minste barna. Gjennomføringen består i at de minste skal ha lek, være
med venner i en trygg sosial setting. Samtidig er det lagt til rette for å bygge et stabilt grunnlag for
enkel teknikkutvikling. Organisering, planlegging, informasjon og gjennomføring av Golf gøy har vært
viktige premisser for økt deltagelse for de minste. Rekruttering gjennom kurs i samarbeid med skole,
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fikk stor oppmerksomhet og ga resultater. Nabo-golfen ble en sterk suksess med stor deltagelse. 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 økt
interesse.
Økonomien i juniorarbeidet går også i år i balanse. Totale kostnader for aktivitetene i klubbens regi er
på 3,6 millioner. Av dette dekkes 1,1 i treningsavgifter, klubbens bidrag er på 1, 5 millioner, mens resten
blir dekket av bidrag fra sponsorer og andre inntektskilder. Oslo GK har hatt 6 trenere til disposisjon.
TKs kostnader for disse beløper seg til 2,8 millioner. Faglig tyngde i treningsarbeidet er avgjørende
for kvaliteten og det vil fortsatt legges vekt på at trenere tilknyttet klubben er på fast basis. I tillegg vil
spesialkompetanse innhentes der det er nødvendig. Klubben har ønske om å utvikle hjelpetrenere av de
eldste juniorene som vil få opplæring og trener utdannelse. De vil så kunne få være hjelpetrenere i de
ulike gruppene og gi tilbake til de minste den idrettsgleden de selv fikk være med på. I 2015 har vi hatt
gleden av å få inn noen nye ressurser og dessverre noen som har forlatt oss, til fordel for andre flotte
jobber i NGF. For 2016 har vi igjen rekruttert noen av landets beste ressurser.
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. Vi har fått en sterk bredde med mange som deltar
aktivt i turneringer nesten hver uke i gjennom hele sesongen. I NM Junior for Lag ble det i år sølv for
jentene. I året var vi arrangører for NM Juniorer Individuelt. Det ble et flott arrangement der resultatene
var imponerende med gull i gutteklassen og bronse i jenteklassen. I Lag NM for Damer ble det gull
og i Lag NM for Herrer ble det gull. Ellers har vi 20 topp 15 plasseringer på TT med 10 i både gutter
og jenter. I Norges Cup har vi også være med å prege resultatlistene. Mer enn 15 av klubbens junior
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 potensiale. Videre er det viktig at man
bygger opp selvstendighet i treningsarbeid og eierskap til egen utvikling. Selv om golf er en individuell
idrett, er det meget viktig at alle har et trygt miljø, motiverende og støttende lag-medlemmer, der alle
jobber for felles målsetninger. Dette arbeidet har begynt og vi kan allerede se resultater av et godt miljø.
Lag-tankene er fundamentet i at individuelle spillere skal lykkes.
Av hendelser i 2015 kan ellers nevnes;
• Engasjement av Geoff Dixon som Senior Trener for Idretts satsningen.
• Robin Pettersson er ansatt for å gi økte ressurser til det langsiktig arbeid med de yngre spillerne.
Antall barn i treningsaktivitet fortsetter å øke.
• Etablering av flere kurs til populære aktiviteter. Aktivitetsskole (AKS) og sommer camps – Golf gøy
og fysisk trening øker rekrutteringsgrunnlaget og bidrar til allsidighet. Golf bør kunne også være
helårsidrett og en god nummer 1 idrett for mange.
• Mental trening er utvidet ytterligere og vil fortsette å være en viktig del av et mer helhetlig
treningsarbeid.
• Arbeidet som Regionalt kompetansesenter (RKS) har blitt lagt ned til tross for positiv utvikling i
vårt område.
• Lang planleggingsperiode har gitt forutsigbare aktiviteter. God systematikk, tydelighet rundt roller
og ansvar samt bedre kommunikasjon mot spillere, foresatte og klubb
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Treningskomiteen hadde følgende medlemmer i 2015:
John E Skajem – Leder
Ingrid Forbrigd – Nest Leder
Sven Gjeruldsen
Martin Daum
Linda Smith
Dag Inge Karlsson
Med målsetningen under ønsker TK klubbens medlemmer alt vel for kommende sesong;
«Vi sørger for at klubbens yngre medlemmer beholder hjertet i Oslo Golfklubb gjennom en lang karriere
i et av Nordens mest helhetlige treningstilbud til spillere i alderen 6 til 24 år.»
For TK
John E Skajem

TURNERINGSKOMITEENS RAPPORT
Komiteen bestått av :
Erik Hagen – Leder
Mette C Bye
Christian Storm
Martin Daun
Keith Woods
Erik Woods
Christian Staubo
Vidar Thorstensen
Marius Thorp – Adm /Sekretær
Komiteen startet sitt arbeid i januar hvor erfaringer fra sesongen 2014 ble gjennomgått og evaluert..
Komiteen ser det det som viktig at Klubbturneringer legges til rette for alle medlemmer.
I løpet av sesongen har vi hatt 4 fellesmøter og diverse diskusjoner via E-post .
Vi gjorde noen forandringer forhåpentligvis til det bedre for alle.
Turneringsprogrammet var klart i mars. Under dugnaden gjorde vi merking av banen med god hjelp fra
Banemannskapet.
Alle klubbturneringer arrangerer vi uproblematisk – godt forarbeid av Marius er viktig.
Sosiale turneringer og da særlig lagturneringer er mest populære.
Våre klubbturneringer – store og små utgjør ca . 75 % av turneringsrunder.
Sponsorturneringer utgjør ca.12 % – Idrettsturninger utgjør resten ca. 13 % av alle turneringsrundene.
Members Guest : Ny turning i år ble en kjempesuksess m/ fullt startfelt – Shot Gun –
med alle de positive tilbakemeldinger vi fikk tror vi at dette blir tradisjonsrik turnering fremover.
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Junior NM , International Trophy, Old Boys Championship var de «store» turneringene i år. Alle ble
gjennomført med svært gode dommerrapporter og NGF .
SPC ble i år kun ProAm samt Urban Golf på Aker Brygge hvor vi også gjorde en jobb for en god sak.
Juniorturneringen: Sarah & Carl og Anthony´s Minipokal ble en kjempemønstring av barn- Rekord
deltagelse 180 barn Nye ideer med egne «junior tees» og mye utradisjonell golf for de yngste ble en
suksess. Wahlstrøms ble også en suksess med 140 barn.
Klubbmesterskapet ble forandret til 18 – 18 med Shot Gun søndag – Flere nye spillere og det ble en
riktig hyggelig helg for alle deltagere2016 er det fokus på å få flere damer med .
Mette C Bye går nå ut av komiteen og vi takker henne for et stort bidrag gjennom mange år !
Lederen vil også i år berømme Marius Thorp for sitt engasjement og kunnskap innen golfturninger på
alle nivåer.
Alle i Komiteen har bidratt på en god måte ,men leder vil berømme vår eminente nøkkelperson Erik
Woods – han gjorde igjen en strålende jobb også i år !
Planlegging av 2016 programmet er godt i gang og i 2016 har vi fått European Championship
Team Girls og ikke minst skal Oslo Golfklubb` s elite spillere forsvare NM Gullet både i dame og
herreklassen på hjemmebane,
Vi er en engasjert gjeng som gleder seg til turneringssesongen 2016.
Turneringskomiteen 2016
Erik Hagen
Leder

SENIOR HERRER
Våren lot vente på seg i motsetning til fjoråret, men 13. mai slo 49 golfere ut i vår egen
åpningsturnering som shotgun. Deltakelse ved noen onsdager i sesongen viser at nedbør var
bestemmende for fremmøte. Ved totalt 20 onsdager har gjennomsnittet vært rett under 40 spillere, en
liten nedgang fra 2014. 98 seniorgolfere har spilt 745 runder på 19 onsdager, 56 spillere har minst 5
runder, 15 er førstegangsspillere i 2015. 20 spillere har bare én runde. Onsdagsgolfen har vært vunnet av
16 forskjellige spillere. Én onsdag ble det spilt scramble. Tilbud om å spille bare ni hull fra hull 10 på
onsdagene, «Upper Nine», har ikke hatt deltagere. Det vises til vedlagte oversikt.
Klubbens turneringsprogram inneholdt etterhvert seks onsdager med shotgun for vår gruppe. Tre
onsdager «halv bane», dvs. samtidig med en samarbeidspartner. De andre tre alene, men med en ny
shotgun rett etter oss. Begge typer shotgun har fordeler og mangler. Fordelene er at vi er samlet til
sosialt samvær og premieutdeling etter spill, mangelen kan være at våre resultater blir forsinket på
grunn av starten for den andre shotgun og at vi til dels må dele restaurant og terrasse med de andre. Vi
har fortsatt ordningen med tilstedeværelse ved start av en fra komiteen hver onsdag.
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Startansvarlig har etter hver onsdagsturnering sendt inn en rapport til sekretariatet som har lagt den
ut på klubbens hjemmeside. OGKs hjemmeside med enkel tilgang til vår egen side har bidratt til øket
interesse blant medlemmene og mulighet for informasjon. Vi takker for meget god støtte fra Siv og
Marius, samt fra Stephen og hans Proshop.
Matchplay Senior i to klasser fortsatte på andre året med 45 deltagere, hvorav 15 som ikke deltar på
onsdagsgolfen. Denne turneringen medførte ytterlige 90 runder blant seniorene. Turneringen «Upper
Ten», 9 hull fra utslag 49 for 70 + og put på ett hull samlet i år 12 deltakere.
Oslo golfklubbs turnering Old Boys Championship over to dager i juli med middag etter første dag ble
som året før en stor suksess. Komiteen deltok aktivt i planleggingen og har med stor glede registrert
at turneringskomiteen tar hånd om turneringen videre fremover. Seniorkomiteen vil fortsatt bistå ved
planlegging og avvikling av OBC.
Prosjektet «Golf som terapi» med Olav Marcussen som initiativtager ble startet opp. Vårt bidrag består
i å være tilstede med en eller to personer når brukerne er på Bogstad. Det er en fryd å oppleve brukernes
entusiasme på driving range og på treningsgreenen under Stephens ledelse.
Seniorkomiteen har i løpet av året avholdt tre møter i klubbhuset, et fjerde følger i oktober for
oppsummering og planlegging for 2016. Vi takker alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i
2015.
Seniorkomiteens leder er invitert til å bli med i prosjektet «Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb
2016–2019».
I eget vedlegg følger en oversikt over årets vinnere av de enkelte turneringer.
Seniorkomiteen 2015
Torgrim Rolfsen – Leder
Jan Erik Viul
Per Pettersen
Per Arvid Sveum
Jan Kolstad		
Per J. Eitzen
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DAMEKOMITEENS RAPPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Damekomiteen har hatt 3 møter for planlegging av oppgaver. Vi har også hatt jevnlig kontakt via
sms og e-post.
Vi startet sesongen med Vinterputten 13.januar. Det møtte opp ca. 30 damer.
Vi hadde infomøte 4.mai med mannekengoppvisning. Rundt 50 damer deltok.
Første damedag var tirsdag 12.mai.
Vi videreførte gruppeinndeling: Gruppe A opp til hdc 20, gruppe B fra 20,1-26, og gruppe C fra
26,1-36. Vi innførte rullerende starttider for gruppene.
Også i år har vi hatt «garderobe»-match som er blitt spilt gjennom sesongen.
30.juni inviterte vi damene fra Grini, Haga og Bærum golfklubb. 88 damer stilte til shotgun i
nydelig vær. Et svært vellykket arrangement.
GC-pokalen ble i år spilt i Sverige med tap for våre damer.
Fremmøte på damedager har i snitt vært rundt 25, litt dårligere enn i fjor.
4 ganger har vi avlyst turneringen, 3 ganger pga dårlig vær.
Vinterputten 2016 blir tirsdag 12.januar kl 1000.

Bogstad, september 2015
Damekomiteen v/ Anne-Lise Musæus
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OSLO GOLFKLUBB
IDRETTSLAGET
OG KONSERNET
OSLO
GOLFKLUBB
IDRETTSLAGET
OG KONSERNET
OSLO GOLFKLUBB
Foretaksnr.: 970 135 189

RESULTATREGNSKAP
PR. 31. DESEMBER

Konsern
2015.12
*
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Konsern
2014.12
*

Note

OGK
2015.12
*

OGK
2014.12
*

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter og avgifter

23 316

21 982

Sponsorer

4 881

Greenfee

2 523

23 316

21 982

5 105

4 881

5 105

2 584

2 523

2 584

967

690

967

690

Andre inntekter
Sum driftsinntekter

3 879
35 566

3 916
34 277

2

3 879
35 566

3 916
34 277

DRIFTSKOSTNADER
Ordinære avskrivninger
Lønn, folketrygd, pensjonskostnader
Andre driftskostnader
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

2 633
13 437
15 262
28
31 359

2 235
12 712
15 334
94
30 376

4
3
5

1 901
13 437
16 212
28
31 578

1 445
12 712
16 266
94
30 517

4 207

3 901

3 988

3 760

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renter lån til konsernselskap
0
Renteinntekter
79
Rentekostnader
3 565
Netto finans poster
-3 486

0
102
3 729

140
100
3 729

-3 627

140
78
3 565
-3 347

-3 488

Salgsgevinster ved salg av maskiner

DRIFTSRESULTAT

2

5

ÅRSRESULTAT

721

274

641

271

OPPSKRIVNING OG OVERFØRINGER
Til annen egenkapital
Dekning av akkumulert underskudd
SUM

641
80
721

271
3
274

641
0
641

271
0
271
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
OSLO GOLFKLUBB
Foretaksnr.: 970 135 189

RESULTATREGNSKAP
BALANSE PR. 31. desember
PR. 31. DESEMBER
EIENDELER
DRIFTSINNTEKTER
ANLEGGSMIDLER OG
DRIFTSKOSTNADER
Varige driftsmidler
DRIFTSINNTEKTER
Idrettsanlegg/-bane
Kontingenter
og avgifter
Lagringingsplass/
Rangebygg
Sponsorer
Maskiner
Biler/ Inventar
Greenfee
Sum varige driftsmidler
Salgsgevinster
ved salg av maskiner

Konsern
Konsern
Konsern
2015.12
Konsern
2014.12
*
*
2015.12
2014.12
*
*

57 775
23 316
1 320
4 881
5 955
166
2 523
65
216
967

58 758
21
241982
5 105
3 829

Finansielle
anleggsmidler
Andre
inntekter
3 879
Aksjer
i datterselskap
Sum
driftsinntekter
35 566 0
Aksjer i Solheim Cup
28
Lån til Bogstad Golfbane AS
0
DRIFTSKOSTNADER
Sum finansielle
anleggsmidler
Ordinære
avskrivninger
2 63328
Lønn, folketrygd, pensjonskostnader
13 437
Sum anleggsmidler
65 244
Andre driftskostnader
15 262
Tap på fordringer
28
OMLØPSMIDLER
Sum driftskostnader
31 359
Fordringer
Kunder
596
DRIFTSRESULTAT
4 207
Andre kortsikitge fordringer
222
Fordring
konsernselskap
0
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Sum
fordringer
818
Renter lån til konsernselskap
0

3 916
34 0277
28
0
228235
12 712
62 856
15 334
94
30 376

Renteinntekter
Kontanter,bankinnskudd
Rentekostnader

2 0584
62 828690

206
3 901
586
0
792 0

79
1 514
3 565

Netto finans poster
Sum omløpsmidler

-3 486
2 332

102
1 783
3 729
-3 627
2 575

ÅRSRESULTAT
SUM EIENDELER

721
67 576

274
65 431

OPPSKRIVNING OG OVERFØRINGER
Til annen egenkapital
641
Dekning av akkumulert underskudd
80
SUM
721

271
3
274

21

Note
Not
e

2

4
2
5
5
6
4
3
5

65
7

OGK
OGK
2015.12
*2015.1
2
*

OGK
2014.12 OGK
2014.1
*
2
*

0
23 316
1 320
4 881
5 955
166
2 523
7
441
967

0
241 21 982
3 829 5 105
252 2 584
4 322
690

3 879
012
3550
566
28
10 100
140
160
901
13 437
67 580
16 212
28
31 578

3 916
50 012 34 277
28
10 100
60 140 1 445
12 712
64 461
16 266
94
30 517

596
3 988
123
7 783
8 501
140
78
1 066
3 565
-3 347
9 567
641
77 148

641
0
641

206
511
8 258
8 974

3 760

140
100
1 390 3 729
-3 488
10 364
74 825

271

271
0
271
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
OSLO GOLFKLUBB
Foretaksnr.: 970 135 189

BALANSE PR. 31. desember
BALANSE PR. 31. desember

Konsern
Konsern
2015.12
2015.12

OGK
Konsern
OGK
Konsern
Note
2015.12
2014.12
Note
2015.12
2014.12

OGK
OGK
2014.12
2014.12

RESULTATREGNSKAP
Konsern
OGK
Konsern
GJELD
OG EGENKAPITAL
GJELD OG EGENKAPITAL
Not 2015.1
PR. 31. DESEMBER
2015.12
e
2
2014.12
EGENKAPITALL
EGENKAPITALL
*
*
*
Bunden
egenkapital
DRIFTSINNTEKTER
OG
Bunden egenkapital
DRIFTSKOSTNADER
Fond
med eksterne restriksjoner
4 455
4 455
4 590
Fond med eksterne restriksjoner
4 455
4 455
4 590
Sum bunden egenkapital
4 455
4 455
4 590
Sum bunden egenkapital
4 455
4 455
4 590
DRIFTSINNTEKTER
Fri egenkapital
Fri egenkapital
23
316
2
236 316
21 982
FriKontingenter
egenkapital og avgifter
6 654
654
5 878
Fri
egenkapital
6
654
6 654
5
878
Sponsorer
881
4 881
Udekket
underskudd
-94 572
0
-9 6525 105
Udekket underskudd
-9 572
0
-9 652
Sum
opptjent egenkapital
-22 918
654
Greenfee
523
26 523
-3 7742 584
Sum opptjent egenkapital
-2 918
6 654
-3 774
Salgsgevinster ved salg av maskiner
967
967
690
Sum
egenkapital
1
537
8
11
109
816
Andreegenkapital
inntekter
3 1879
311
879
3 916 8 2
Sum
537
109
816
Sum driftsinntekter
35 566
35 566
34 277
GJELD
GJELD
DRIFTSKOSTNADER
Annen
langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Ordinære avskrivninger
2 633
4
1 901
2 235
Lån Nordea
55 250
55 250
56 500
Lån
Nordea
250
250
56 500
Lønn,
folketrygd, pensjonskostnader
1355437
3
1355
437
12 712
Sum annen langsiktig gjeld
55 250
9
55 250
56 500
Sum
langsiktig gjeld
250
9
55
250
Andreannen
driftskostnader
1555262
5
16
212
56 500
15 334
Tap på fordringer
28
28
94
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig
gjeld
Sum driftskostnader
31 359
31 578
30 376
Leverandørgjeld
2 342
2 342
993
Leverandørgjeld
2 342
2 342
993
Skattetrekk
og offentlige avgifter
14 376
1 988
376
6323 901
DRIFTSRESULTAT
207
3
Skattetrekk og offentlige avgifter
1 376
1 376
632
Gjeld til medlemmer
112
112
112
Gjeld til medlemmer
112
112
112
Annen
kortsiktig gjeld
6 959
6 959
6 378
FINANSINNTEKTER
Annen
kortsiktig gjeld OG KOSTNADER 6 959
6 959
6 378
Sum
kortsiktig
gjeld
10 7890
10 140
789
8 115
Renter
lån til konsernselskap
5
Sum
kortsiktig
gjeld
10 789
10 789
8 115 0
Sum
gjeld
Renteinntekter
79
78
102
Sum gjeld
Rentekostnader
3 565
3 565
3 729
SUM
GJELD
EGENKAPITAL
67
77
148
65 431-3 627
Netto
finans OG
poster
-3 576
486
-3 347
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
67 576
77 148
65 431
ÅRSRESULTAT
721
Oslo/Bogstad, den 16. februar 2016
Oslo/Bogstad, den 16. februar 2016
I styret for Oslo Golfklubb
I styret for Oslo Golfklubb
OPPSKRIVNING OG OVERFØRINGER
Til annen egenkapital
641
Dekning av akkumulert underskudd
80
SUM
721

Cecilie Ditlev-Simonsen
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Cecilie DitlevNestleder
Cecilie DitlevSimonsen
Simonsen

274

641

271
3
274

641
0
641

Niels Vik
Daglig leder

Camilla R. Juell
Styremedlem

Keith J. Woods
Camilla
Styremedlem
Camilla
R. Juell
R. Juell
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OGK
2014.1
2
*
4 590
4 590
4 590
4 590
21 982
5 878
5 878
5 105
0
0
5 878
2 584
5 878
690
10 468
10 468 3 916
34 277

1 445
56 500
56 500 12 712
56 500
56 500 16 266
94
30 517
993
993
644
3 760
644
112
112
6 108
6 108
7 857
140
7 857
100
3 729
74 825
-3 488
74 825
271

N
iN
e i
ls e
V ls
iV
ki
Dk
aD
gl a
ig gl
le ig
d le
er d
er

271
0
271

Jan Aaseth
Styrets leder

Lars Olaf Sterud

J Styremedlem
aJ
a
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015
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 og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
2012/13 kr 1.190.205.
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.
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.
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER
ÅRSREGNSKAPET
2015
Note 2 TIL
Medlemsinntekter
og FOR
andre
inntekter
Note 1 Regnskapsprinsipper

Medlemsinntekter:
2015 og
Årsregnskapet
er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
består av følgende:

2014

Årskontingenter
 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap
Innmeldingsavgifter
 Balanse
 Noter til årsregnskapet
Finansiering
oppgradering banen

13 790
3 920
3 529
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:
21 239
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
Venteliste
453
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
NGF avgift
519
klassifisering
av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Treningsavgifter
105
Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning. Dersom virkelig1 verdi

av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt
nedskrivning
til virkelig verdi.
Sum medlemsinntekter
23 316
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den
økonomiske levetid.
 Andre
Langsiktige
fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
inntekter:
2015
 Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives
når
verdifall
forventes
ikke
å
være
forbigående.
Arrangementsinntekter
435
 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

2013

13 183
3 503
3 462
20 148
414
508
912

13 107
2 536
3 429
19 072
462
336
1 192

21 982

21 062



2014

2013

Annonser
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Tilskudd
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.
Leieinntekter
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Dekkhotell
Kortsiktig
bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Andre gjeld
inntekter

255
965
810
782
632

497
111
936
813
703
857

627
217
822
731
668
909

Sum andre
Inntekter:

3 879

3 916

3 974

driftsinntekter

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

Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er krOGK
1.513.088 .Tilsvarende
tidligere år 2013/14
kr 1.480.255 og
OGK
OGK
OGK
2012/13 kr 1.190.205.

OGK

OGK

2015

2014

2013

Kostnader:

Konsern
2015

Konsern
2014

Konsern
2013

Lønn regnskapsføres som hovedregel i samme11periode
506 som tilhørende
10 811
10 228
Kostnader
inntekt. I de tilfeller
det ikke er en 11
klar
sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes
fordelingen etter1skjønnsmessige
kriterier.
Folketrygdavgift
1 635
1
565
1 484Øvrige
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
317

380

270

506
635
317

10 811
1 565
380

10 228
1 484
270

-22

-44

-49

-22

-44

-49

13 437

12 712

11 933

13 437

12 712

11 933

Andre personalkostnader
Refusjon av
Konsernregnskapet:
lønnskostnader

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.

Sum lønn

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.

Antallpåårsverk
19 Aksjer i datterselskap
19
19 til pålydende.
Merverdi
aksjer i datterselskaper/ avskrivninger:
er kjøpt/ tegnet
Lønn og godtgjørelser:
Daglig leder:
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum
Styret:
-

Revisor:
Revisor for revisjon
Andre tjenester
Sum

108
44
151

124
50
174

82
41
123

19

19

19

947
9
955

899
7
906

897
6
903

0

0

0

93
44
136

109
50
159

70
41
111

Pensjonsordning: Idrettslaget er pliktig til å ha obligatorisk pensjonsordning for sine ansatte og har avtale om
dette med forsikringsselskap.
Låne forhold: Ingen av idrettslagets ansatte eller tillitsmenn/- kvinner har lån i Oslo Golfklubb.
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER
TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015
Note
4 Driftsmidler
Note 1 Regnskapsprinsipper

Driftsmidler
idrettslaget
Årsregnskapet
er satt OGK
opp i samsvar
med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og
består av følgende:
Inventar/
Innredning

 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap
Maskiner
 Balanse
 Noter til årsregnskapet
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

Anskaffelseskost 01.01.

8 862

Lager skur
Rangebygg etc

422

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
Tilgang Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som
3 645
0
omløpsmidler.
omløpsmidler. Ved
klassifisering
av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til -1
grunn.
Avgang til
anskaffelseskost
271
0

Anleggsmidler
er vurdert til31.12.
anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning.
Anskaffelseskost
11 235 Dersom virkelig verdi
422
av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt
Ordinære
avskrivninger
akkumulerte
-5
280
-256
nedskrivning til virkelig verdi.
 Bokført
Anleggsmidler
med31.12.
begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler
avskrives lineært over den
verdi
5 955
166
økonomiske levetid.
 Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
 Årets
Investeringer
i aksjeravskrivninger
som anses som langsiktige investeringer, vurderes 1
til 519
anskaffelseskost og nedskrives
ordinære
86
når verdifall forventes ikke å være forbigående.
 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

Avskrivningssats
20
Omløpsmidler
er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen
omfatter bankinnskudd og kontanter.
Avskrivningsprinsipp

%

Linært

Sum

1 496
1 376
0
2 871
-1 551

10 780
5 021
-1 271
14 529
-7 088

1 320

7 441

297

1 901

10 %

10 %

Linært

Linært

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Driftsmidler OGK Konsern

Inntekter:
Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring Golfbane/
av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene
Inventar/
bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet.
Maskiner

Anlegg

Innredning

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.

Anskaffelseskost
01.01. i utbetalingsåret og er i regnskapet
63 184
10en586
Momskompensasjon
regnskapsføres
behandelet som
kostnadsreduksjon.422
Kompensasjonen
for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere
år 2013/14
kr 1.480.255 og
Tilgang
0
3 645
0
2012/13 kr 1.190.205.

Avgang til anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12.
Kostnader:
Ordinære avskrivninger akkumulerte

0
63 184
-5 409

-1 271
12 959
-7 004

0
422
-256

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
kriterier. Øvrige 166
Bokført
verdi
31.12
57 etter
775skjønnsmessige
5 955
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Årets ordinære avskrivninger

731

Konsernregnskapet:

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.

Avskrivningssats

1,25 %

1 519
20 %

86
10 %

Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i
datterselskap.
Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellomLinært
selskap i konsernet Linært
er eliminert.
Avskrivningsprinsipp
Linært
Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende.
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Lagerskur
Rangebygg

Sum

1 496
1 376
0
2 871
-1 551

75 688
5 021
-1 271
79 437
-14 220

1 320

65 216

297

2 633

10 %
Linært
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER
TIL ÅRSREGNSKAPET
FOR 2015
Note
5 Aksjer
i andre selskaper
Note 1 Regnskapsprinsipper

Anskaffelses

Forretnings

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

Eierandel

Stemme-andel

100/100

100%

50/100

50%

 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap
Datterselskap
og Felles kontrollert
 Balanse
selskap:
 Noter til årsregnskapet

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

10.09.2007 og

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er Oslo
klassifisert som
Bogstad Golfbane
ASskal tilbakebetales innen ett år er klassifisert
23.03.2010
omløpsmidler.
Fordringer som
som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Solheim Cup
AS til anskaffelseskost med fradrag for planmessig
2014
Anleggsmidler
er vurdert
avskrivning. DersomOslo
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
Note
5 Aksjer i andre selskaper (forts)
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.
Antall
Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

aksjer

Bogstad
Golfbane
AS gjeld er vurdert til pålydende beløp.
50.0000
Annen
langsiktig
gjeld og kortsiktig
Solheim Cup AS
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Inntekter:
Tall fra

årsregnskapene for årene

2015

Kostpris

Regnskapsmessig verdi

50 012
28

50 012
28

Datterselskap

2014

2013

2012

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

Årsresultat
80
Tilskudd
inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som må tilbakebetales
dersom de ikke3
blirEgenkapital
brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne
40restriksjoner.
440
40 360

5
40 357

5
40 352

Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
2012/13 kr 1.190.205.

Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS

Kostnader:

Transaksjoner med BGBas

2015

2014

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.
Balanse
poster:

Langsiktig utlån

Kortsiktige fordringer
Konsernregnskapet:

10 100
7 783

10 100
8 258

2013

2012

10 100
8 873

10 100
9 948

1 355
190

1 975
262

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.

Resultat poster Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i
Konsolideringsprinsipper:
datterselskap.
gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet
er eliminert.
Leie av Fordringer,
golfbanen
1 750
1 154

Merverdi
på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er
kjøpt/ tegnet til pålydende.
Renteinntekter
140
140

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 2015 avsatt kr 60.000 for mulige tap på fordringer. Tilsvarende
avsetning tidligere år var: 2014 kr 60.000 og 2013 kr 60.000.
Note 7 Betalingsmidler
Idrettslaget har bundne bankinnskudd på kr 562 826, hvorav kr 562 826 er innskudd på skattetrekkskonto.
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER
TIL ÅRSREGNSKAPET
Note
8 Egenkapitalen
(EK) FOR 2015
Note 1 Regnskapsprinsipper

Oslo
Golfklubb har mottatt 5.400.000 i tippemidler til utbedring av golfbanen. Tippemidlene må tilbakebetales
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og
dersom
banen
ikke drives som golfbane i 40 år etter ferdigstillelse. Klubben har valgt å overføre kr 135.000
består av
følgende:
hvert år
egenkapital/ resultatregnskap
med eksterne restriksjoner til annen egenkapital.
 fra
Aktivitetsregnskap
 Balanse
 Noter til årsregnskapet
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

Egenkapitalen OGK

Egenkapital

Egenkapital

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

restriksjoner
restriksjoner
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
Egenkapital
31.12.2012
4 860
0
nedskrivning
til virkelig
verdi.

Annen
egenkapital

Kapitalkonto

5 386

10 246

-200
135
150

-200
0
150

5 471

10 197

135
271

0
271

0

5 878

10 468

Endring
EK med
Tilskudd
inntektsføres
i den eksterne
periode de errestriksjoner
bevilget / utbetalt. Tilskudd som må-135
tilbakebetales dersom de ikke
blirÅrets
brukt etter
formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.
resultat

135
641

0
641

6 654

11 109

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den
Årets
endring i egenkapitalen:
økonomiske levetid.
årlån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
 Endring
Langsiktigetidligere
fordringer og
 Endring
Investeringer
i aksjer
som
anses somrestriksjoner
langsiktige investeringer, vurderes til-135
anskaffelseskost og nedskrives
EK
med
eksterne
når verdifall forventes ikke å være forbigående.
resultateiendeler vurderes til anskaffelseskost.
 Årets
Bevaringsverdige


Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Egenkapital 31.12.2013 - OGK

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

Årets
endring
Annen
langsiktig
gjeld iogegenkapitalen:
kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Endring
medtil eksterne
restriksjoner
Kortsiktig
gjeldEK
bokføres
nominelt beløp
på etableringstidspunktet.
Årets resultat

Inntekter:
Egenkapital

31.12.2014 - OGK

4 725

0

-135
4 590

Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene
Åretsmed
endring
i egenkapitalen:
bokføres
verdien på
transaksjonstidspunktet.

Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Egenkapital
- OGK
4 455
Kompensasjonen
for31.12.2015
2014 utbetalt i 2015
er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere
år 2013/14 kr 1.480.255 og0
2012/13 kr 1.190.205.
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
Egenkapital – OGK Konsern
Egenkapital
Egenkapital
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Konsernregnskapet:

med eksternt
pålagte
restriksjoner

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.

med
selvpålagte
restriksjoner

Egenkapital 31.12.2012
860
Konsolideringsprinsipper:
Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert 4
mot
nominell verdi aksjekapital0i
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.
Årets endring
i egenkapitalen
Merverdi
på aksjer i datterselskaper/
avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende.
Endring tidligere år
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat

Egenkapital 31.12.2013 - Konsern
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2014 - Konsern
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2015 - Konsern

-135
4 725

0

-135
4 590

0

-135
4 455

27

0

Annen
egenkapital/
udekket tap

Sum
Egenkapital

-4 274

586

-200
135
155

-200
0
155

-4 183

542

135
274

0
274

-3 774

816

135
721

0
721

-2 918

1 537
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER
TIL ÅRSREGNSKAPET
FOR 2015
Note
9 Langsiktig
gjeld
Note 1 Regnskapsprinsipper

Avdragsplan lån:

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

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

 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap
 Balanse
 Noter til årsregnskapet
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

OGK

OGK

Konsern
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler Konsern
er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert
Ved
2015som omløpsmidler.2014
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Gjeld til kredittinstitusjoner
45 205 Dersom virkelig
49.020
Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning.
verdi
av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt
nedskrivning
til virkelig verdi.
Sum
45 205
49.020
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den
økonomiske levetid. Lånet løper med avdragsfrihet til 30. november 2017. Avtalt
Avdragsprofil:
 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.


Avdragsplan

Rest

2020

45 205

2 511

OGK

2015

2014

45 205

49.020

45 205

49.020

nedbetalings tid er så over 22 år.

2019

2018

2017

2016

Sum

2 511

2 511

2 511

0

55 250

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

OGK

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Inntekter:
Note
10 Pantstillelser og garantier m.v.

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

Konsern

Konsern

Tilskudd
i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som må
tilbakebetales
dersom de ikke
(tall iinntektsføres
hele tusen)
2015
2014
2013
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.

Gjeld som er regnskapsføres
sikret vedi pant
og lignende:
Momskompensasjon
utbetalingsåret
og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
2012/13
Gjeldkrtil1.190.205.
kredittinstitusjoner
55 250
56 500 57 750

Sum gjeld
Kostnader:
Garantier:

55 250
0

56 500
0

57 750

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.
Sum
gjeld og
garantier
55 250
56 500 Øvrige
57 750
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Sikkerhetsstillelse:
Konsernregnskapet:

OGK
2014

55 250
55 250
0

56 500
56 500
0

57 750
57 750

55 250

56 500

57 750

OGK
2013

Som sikkerhet for lånene fra Nordea stilles følgende:

Oslo
alle 50.000
aksjene i Bogstad
Golfbane AS.
 Golfklubb
1. Pr. eier
panterett
pålydende
kr 66.000.000

i leieavtale med Oslo Kommune. Leieforholdet gjelder gnr. 27

Konsolideringsprinsipper:
Aksjer
i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i
bnr. 2753 i Oslo
kommune.
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.



OGK
2015

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

Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende.
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER
ÅRSREGNSKAPET
2015 Golfbane AS)
Note
11TIL
Skatter
DatterselskapFOR
(Bogstad
Note 1 Regnskapsprinsipper

2015

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

2014

 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap
Grunnlag
 Balanse betalbar skatt
 Noter tilfør
årsregnskapet
Resultat
skattekostnad
80
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:
Permanente forskjeller
0
Eiendeler
bestemt
for varig eie ellerforskjeller
bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert-92
som
Endring
midlertidige
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
Skattegrunnlag
inntekt
-12
klassifisering
av kortsiktig ogårets
langsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Endringerunderskudd
til framføring
12
Anleggsmidler
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
Årets skattegrunnlag
0
nedskrivning til virkelig verdi.





2013

3
0
-65
-62
62
0

5
0
242
247
-247
0

0

0

Betalbar
skatt
på åretsøkonomisk
resultatlevetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den0
Anleggsmidler
med begrenset

økonomiske levetid.
Langsiktige fordringer
og lån vurderes
Skattesats
– betalbar
skatt til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
27 %
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.

Note 11 Skatter
(forts)
Omløpsmidler
er vurdert til
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

2015
Utsatt
skatt
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Oversikt
over midlertidige
forskjeller:
Kortsiktig
gjeld bokføres
til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Midlertidige forskjeller
Driftsmidler
-493
Inntekter:
Sum
midlertidige
forskjeller
-493
Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene
Underskudd
tiltransaksjonstidspunktet.
fremføring
-9 062
bokføres
med verdien på
Grunnlag
beregning
skatt
Tilskudd
inntektsføres
i den periode utsatt
de er bevilget
/ utbetalt. Tilskudd som må tilbakebetales dersom-9
de 555
ikke
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.

Utsatt skattregnskapsføres
(- = skattefordel)
-2 389
Momskompensasjon
i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
Skattesats
– utsatt skatt
25%
2012/13
kr 1.190.205.

Datterselskapet
Kostnader:

27 %

28 %

2014

2013

-585
-585
-9 050
-9 635

-651
651
-8 987
-9 638

-2 601

-2 602

27 %

balansefører ikke utsatt skattefordel etter regnskapsreglene for små foretak.

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.
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.
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Regnskap Bogstad
Golfbane
AS m/noter
Regnskap
Bogstad
Golfbane
AS m/noter
Resultatregnskap

Note

2015

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2014

1 400 000
1 400 000

950 000
950 000

0
0
449 669
731 334
1 181 003

0
0
18 600
789 803
808 403

218 997

141 597

1 338

1 696

-140 000
0
-138 662

-140 247
0
-138 551

80 335

3 046

0

0

Årsresultat

80 335

3 046

Overføringer og disponeringer
Overføring annen egenkapital
Overføring overkursfond
Sum overføringer og disponeringer

80 335
0
80 335

3 046
0
3 046

Driftskostnader
Varekjøp
Lønninger, folketrygd og lignende
Annen driftskostnad
Avskrivninger
Sum driftskostnader

2
3

DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Renter til konsernselskap
Annen finanskostnad
Netto finansresultat
Resultat før
skattekostnad
Skattekostnad

7
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Bogstad Golfbane AS
Balanse pr. 31.12

Note

2015

2014

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Anlegg
Sum varige driftsmidler

3

57 775 391
57 775 391

58 506 715
58 506 715

4

1
1

1
1

57 775 392

58 506 716

0
94 004
94 004

0
0
0

Bankinnskudd,kontanter,og lignende
Bankinnskudd,kontanter og lignende
Sum bankinnskudd,kontanter og lignende

448 640
448 640

393 452
393 452

Sum omløpsmidler

542 644

393 452

58 318 036

58 900 168

Transportmidler, inventar, maskiner
Maskiner
Sum transportm., inventar, maskiner
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum kortsiktige fordringer

SUM EIENDELER
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Bogstad Golfbane AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som eiendeler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Utsatt skatt og
utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Netto utsatt skattefordel er etter unntaksreglene
for små foretak ikke balanseført.

Note 2 - Antall ansatte/godtgjørelse/lån m.v.
Selskapet har ingen ansatte.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 15.000 hvorav mva. utgjør kr. 3.000
som omfatter revisjon.

Note 3 - Anleggsmidler
Anlegg
Anskaffelseskost 01.01.15
Tilgang i året
Anskaffelseskost
31.12.15
Akk. avskr. 01.01.15
Årets avskrivninger
Akk. avskr. 31.12.15

63 184 214
0
63 184 214
4 677 499
731 334
5 408 833

Bokført verdi 31.12.15

57 775 381

Avskrivningsats
Avskrivningsprinsipp

1,25 %
Linært
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Bogstad Golfbane AS
Note 4 - Transportmidler, inventar, maskiner
Maskiner
Akk. avskr. 01.01.15
Tilgang i året
Anskaffelseskost
31.12.15

1 723 930
0

Akk. avskr. 01.01.15
Årets avskrivninger
Akk. avskr. 31.12.15

1 379 144
344 785
1 723 929

1 723 930

Bokført verdi 31.12.15

1

Avskrivningsats
Avskrivningsprinsipp

20 %
Linært

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Selskapets aksjekapital er kr. 50.000.000 fordelt på 50.000 aksjer hver pålydende kr. 1.000.
Oslo Golfklubb eier samtlige aksjer.

Note 6 - Egenkapital

Innbetalt 01.01.15
Årets resultat
Pr. 31.12.15

Aksjekapital

Annen
egenkapital

50 000 000
0
50 000 000

-9 639 828
80 335
-9 559 493

36

Sum
egenkapital
40 360 172
80 335
40 440 507
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FORSLAG:
Forslag A.
Lovendringsforslag – fremmet av styret
Vedlagte lover er kun en korrigering av våre gamle lover satt opp i henhold til NIFs nye lovmal.
Av vesentlige endringer kan følgende nevnes:
§ 3 (2): Mer betryggende saksbehandling ved fratakelse av medlemskap. § 3 (9) – (11): Nye
bestemmelser om midlertidig fratakelse av medlemskap. Det er varslet en veileder som ennå ikke
foreligger på nettet.
§ 5 om kjønnsfordeling er omredigert i samsvar med NIFs reviderte lov § 2-4. Den tidligere forskriften
om bestemmelsen er opphevet og de viktigste delene fra forskriften er inntatt i bestemmelsen. Også her
er det varslet en veileder.
§§ 6, 7 og 8 er omredigert i samsvar med NIFs reviderte lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.
I § 5 (1) og (2), § 7 (1) og § 8 (1) benyttes uttrykket «styre, råd, utvalg/komité mv.». Disse bestemmelser
kommer ikke til anvendelse på klubbens råd etter § 19 (4), da det rådet er regulert direkte i loven
og er ikke gjenstand for valg eller oppnevning. Jeg vurderte derfor å stryke ordet råd i de nevnte
bestemmelser, men lot det stå siden dette er tatt direkte fra NIFs lov og for å unngå diskusjoner med
idrettskretsen.
§ 12 (7) om disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang har bare mindre
omredigeringer, men innebærer at låneopptak bare behøver å behandles på årsmøtet dersom
de er av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang. Setningen om at årsmøtet bør vedta et
fullmaktsreglement er slettet.
«§19 (3) om grupper er nytt. Styret er usikker på hvor praktisk dette er i golfklubber. Lars Musæus, som
har gitt styret verdifull bistand til å utarbeide endringsforslagene for å harmonere med NIFs nye lovmal,
skriver: Jeg har tillatt meg å skrive § 19 (3) c) iv slik at det (etter min mening) ikke er nødvendig å
revidere § 15 (1) 7 om årsmøtets fastsettelse av kontingenter og avgifter, som etter normen ellers skulle
lyde slik: Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
§ 21 (2) er tilføyet på grunnlag av vedtak om dette på Golftinget, som et tillegg til NGFs lov § 26.
Revidert lovforslag følger på neste side, endringer er skrevet i kursiv.
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LOV FOR OSLO GOLFKLUBB

Lov for Oslo Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 1924, med senere endringer,
senest av 9. mars 2016.
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.
(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk
gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.
§ 3 Medlemmer
(1) Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til styret. For at en person skal opptas i klubben må
vedkommende:
a) akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre
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uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket.
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
(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 fra den dag 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 og har
rettigheter som aktivt medlem.
(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.
(9) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.
Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker
til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
(10) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/
ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må
fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
(11) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom
det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
(12) Klubben skal 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 og 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 styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av
mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én
måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende
medlemmer i det aktuelle styret, komitéen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Idrettskretsen kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller
foreta ny oppnevning.
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til
idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning
av gangen.
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst
én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal
oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi
stemme ved fullmakt, jf. § 16.
(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. § 7 (3), har ikke
stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i
klubben.
(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre,
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere klubber som deltar i samme
konkurranse.
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(5) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
c) En klubb har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er)
har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komitéens/
utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komitéens/
utvalgets arbeidsområde.
e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
(6) Talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte i klubben.
b) Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller
overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved
tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller
ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som
er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.
(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i
klubben og er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansatterepresentant(er) til
klubbens styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én
valgperiode/oppnevnelse av gangen.
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben
(1) Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i
driften av klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen klubben eller overordnet
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse
i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller
eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges
eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
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(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én
valgperiode/oppnevnelse av gangen.
§ 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
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, komitéer 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, komitéer 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.
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(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. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
(2) Klubben skal følge regnskapsloven og revisorloven, og skal engasjere statsautorisert/registrert
revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene, samt velge en kontrollkomité med minst to
medlemmer. 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 dem som disponerer.
(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. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet
skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og av daglig leder.
(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, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til
klubbens størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
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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 klubbens internettside eller på
annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke
før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 31. desember.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort
tilgjengelig senest én 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.
(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
den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
§ 14 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem av
klubben. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 15 Årsmøtets oppgaver
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Årsmøtet skal:
Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle styrets årsberetning, herunder eventuelle komitéberetninger.
Behandle klubbens årsregnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette kontingenter og avgifter.
Vedta klubbens budsjett
Behandle klubbens organisasjonsplan.
Engasjere statsautorisert revisor/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder for ett år velges enkeltvis.
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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) Kontrollkomité bestående av to medlemmer og to varamedlemmer.
d) Representanter til NGFs ting.
e) Valgkomité bestående av en leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte.
Lederen velges særskilt. Valgkomitéen 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.
(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.
§ 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 eller årsmøte/ting 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. Saklisten og andre
nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens
internettside eller på annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på
innkallingstidspunktet.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne 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 det ekstraordinære årsmøtet.
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(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.
§ 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 bl.a.:
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 komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/
instruks for disse.
d) Representere klubben utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.
§ 19 Grupper og komitéer mv.
(1) Valgkomitéen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på
årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre
ut av valgkomitéen.
(2) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.
(3) Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper
med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomitéen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret
fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift innenfor fullmakter/rammer gitt av klubbens årsmøte,
jf. § 15 nr.7, om ikke slik fullmakt er gitt til gruppestyret.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyrets godkjenning,
jf. § 18.
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(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. Rådet skal behandle alle saker som
styret ønsker rådets uttalelse om og kan selv ta opp og behandle saker som det mener er av vesentlig
betydning for klubben. Rådet avgir sine uttalelser til styret og kan ikke selv fatte noen beslutning som er
bindende for klubben.

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.
(1) 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.
(2) For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem
av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er
rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben.
§ 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 med mindre endringene følger av NIFs
regelverk eller lovnorm.
§ 23 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
(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 for behandling av saken.

Forslag B. Uttak Shaker’n og Aalborgmatchen. – Per K. Winge
De siste 30 årene har de fleste av OGK sine mannlige medlemmer aldri fått noen forespørsel om
deltakelse i de store matchturneringene for menn i Oslo Golfklubb som er Shaker`n og Aalborg
matchen. Disse to store match-turneringene har utartet seg til å bli en lukket turnering hvor kapteinsbåndet går i de samme vennekretser/familier på klubbens regning. De 2 kapteiner som var ansvarlig
sist periode hadde ansvaret i henholdsvis 12 år og 17 år. Kapteinene har ansvaret for å plukke ut hvilke
12 personer pr match-turnering (totalt 24 personer) som skal spille hvert år. Uttakene har blitt basert på
hvem kapteinen tror passer best inn i gruppen. Dette har gjort turneringene til en lukket turnering og
ligner mer på en privat affære på klubbens regning, dette synes jeg ikke hører hjemme i et idrettslag.
Det finnes ikke et godt argument for å beholde dagens uttakskritterier bortsett fra at det har fungert for
de få utvalgte.
Tenk på det !
Argumentet jeg har hørt fra en av deltakerne i turneringene er at de frykter at større endringer i laguttak
kan føre til turneringenes undergang.
Hvis turneringen ikke tåler denne endringen så har den heller ikke livets rett på klubben bekostning.
Kostpris for å arrangere kun en slik matchturnering privat er ca kr 50 000,– ( 48 greenfee billetter
pr turnering + festkasse gitt av klubben på kr 6 000,–).
Jeg ønsker demokrati og likeverd i klubben.
Vi lever i 2016 og ikke i 1927.
Jeg mener dagens uttakskriterier bryter med formålsparagrafen i klubben § 1 pkt 3 om demokrati og at
alle medlemmer skal behandles likt.
SAK til generalforsamlingen;
Stemmes for at det blir uttaksturneringer i 2016 hvor det spilles om 8 plasser til hver av disse matchturneringene. Resten av laget i alt 4 spillere til hver match plukkes ut av Kaptein/klubben, slik at
tradisjoner blir ivaretatt.
Styrets innstilling – begrunnet:
Styret mener at uttakene til disse vennskapsturneringene som har pågått i flere generasjoner, bør
fortsette som før, dvs at kapteinene setter sammen lagene. Shaker’n har vært spilt siden 1920-årene,
mens Aalborgmatchen er noe yngre. Hovedpoenget med turneringene er knytting av bånd mellom
norske, svenske og danske spillere i de respektive klubbene. Det sosiale aspektet er av vesentlig
viktighet og en betydelig årsak til at turneringene fortsatt spilles. Turneringsdeltagelsen har en betydelig
kostnad for den enkelte spiller og det har de siste årene blitt vanskeligere å få med deltagere til
turneringene. Klubben belastes i svært liten grad av spillet. Styret ser ikke at det fremlagte forslaget vil
bedre rekrutteringsgrunnlaget for Shaker’n/Aalborgmatchen og mener at diskresjonære uttak vil være
mest egnet til å sikre fremtidig eksistens for disse tradisjonsrike vennskapsturneringene hvor mange av
klubbens medlemmer har deltatt.
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Forslag C. Ubrukte forhåndskjøpte greenfeebilletter – Petter Brandt
«Medlemmer som blir syke og ikke kan benytte seg av de forhåndskjøpte greenfeebillettene skal få
refundert pengene, selge billettene til noen andre eller få billettene overført til neste sesong.»
Styrets innstilling – begrunnet:
Styret mener at forslaget, dersom det blir vedtatt, vil ødelegge for en god og velkjent ordning som har
fungert bra etter sin hensikt i mange år. Den har tilgodesett medlemmer med mulighet for å kjøpe godt
rabatterte greenfeebilletter for sine gjester. Kjøpet av greenfeebillettene er frivillig. Man aksepterer et
tilbud om en vesentlig rabatt, vel vitende om at man selv bærer risikoen for om billettene blir benyttet,
eller ikke. Ordningen har samtidig skapt trygghet i styrets budsjettarbeid og gitt forutsigbarhet med
lite administrativt arbeid. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det skape en usikkerhet rundt klubbens
økonomistyring og budsjettering.
Styret anbefaler på dette grunnlag ikke forslaget.
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KONTINGENTER OG AVGIFTER 2016
2015

2016

9 100

9 600

6 100

6 300

3. Aktive studenter etter søknad innen 20. februar (t.o.m 28 år)

4 100

4 100

4. Aktiv junior 1 – 21 år + TM 1 (Elite + Jr A og B)

3 300

3 400

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

2 300

2 400

9. Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år

1 800

1 800

10. Passive juniorer 1 - 21 år

1 780

1 800

11. Passiv utland

2 700

2 800

12. Støttemedlem

300

300

40 000

40 000

14. Skapleie for små skap i damegarderobe (inkl. mva)

300

300

15. Skapleie for vanlige skap i dame- og herregarderoben (inkl. mva)

600

600

16. Bur i trallerom (inkl. mva)

600

600

17. Tralleplass for elektriske traller (inkl. mva)

800

800

Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre

300

300

Purregebyr

200

200

2000/400

2000/400

1. Aktive damer og herrer 22 år og eldre
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. TM 2 (Jr C + Eagles/Birdies 3)

13. Innmeldingsavgift**

* 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,
18. kr 400,– pr år.
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Budsjett 2016
Driftsinntekter og kostnader

Noter
B1

Bud 2015

Driftsinntekter

Driftskostnader
Lønnskostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader
Driftsresultat

Bud 2016

-36 072 000

-35 566 000

-35 334 000

12 868 000
1 603 000
17 948 000
32 419 000
-3 653 000

13 619 000
1 901 000
16 057 000
31 578 000
-3 988 000

13 909 000
2 027 000
15 735 000
31 671 000
-3 663 000

-300 000
3 700 000
3 400 000

-217 000
3 564 000
3 347 000

-200 000
3 600 000
3 400 000

-253 000

-641 000

-263 000

6 102 000
1 500 000
897 000
14 168 000
1 250 000
160 000
105 000
-245 000
0
-24 240 000
-253 000

6 083 000
1 499 000
914 000
14 255 000
1 424 000
131 000
-33 000
-269 000
74 000
-24 719 000
-641 000

6 367 000
1 700 000
1 005 000
14 321 000
1 573 000
350 000
125 000
-245 000
0
-25 459 000
-263 000

B2

Finansinntekter og utgifter
finansinntekter.
Finanskostnader
Sum Finansposter
Årsresultat
B1

Res 2015

Budsjettsammendrag
Administrasjon
TK / Idret
Turnering / Spill
Banen
Klubbhus
Boligbygg
Publikasjoner
Bidrag
Heidenreich
Inntekter
Sum

B2
For de fleste avdelinger er det kun mindre endringer fra fjoråret. TK/Idrett får et større bidrag fra
klubben som delvis kompensasjon for mistede RKS-inntekter. Turnering / Spill får det samme grunnet
arrangement av både EM og NM-lag i juli. Klubbhuset tilgodeses med mer grunnet forventet høyere
vedlikeholdskostnad. Boligbygget får i tillegg oppgraderte bad i noen av hyblene. Publikasjoner får
mindre inntekter (Baneguide hvert annet år). På inntekter er det økt kontingent som gjør utslaget.
Det er planlagt å anlegge ytterligere 6 nye teesteder på banen i løpet av senhøsten
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Det er planlagt å anlegge ytterligere 6 nye teesteder på banen i løpet av senhøsten
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Sak 6 Klubbens organisasjonsplan

Sak 6 Klubbens Organisasjonsplan
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SAK 7, 8, 9 og 10		

VALG.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I OSLO GOLFKLUBB 2016
I henhold til lover for Oslo Golfklubb § 19, jfr. § 15 (11), er valgkomitéens innstilling:
a) Styreleder og nestleder for ett år:
Styreleder: Jan Aaseth
(tidl. valgt leder 2012–2015, nestleder 2011, styremedlem 2006–2010)
Nestleder:
Jens-Ove Hagen (tidl. valgt nestleder 2015, styremedlem 2014, varamedlem 2013)
b) Fire styremedlemmer for ett år, samt ett varamedlem for ett år:
Styremedlem:		
Camilla Raanaas Juell		
(tidl. valgt: styremedlem 2013–2015)
Styremedlem:		
Lars Olaf Sterud		
(tidl. valgt: styremedlem 2014–2015)
Styremedlem:		
Cecilie Ditlev-Simonsen
(tidl. valgt: styremedlem 2015,varamedlem 2014)
Styremedlem:		Einar Lyche			Ny
Varamedlem:		Wencke Enge			Ny
c) Representasjon
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget / ledermøtet.
d) Kontrollkomitéen bestående av to medlemmer, samt to varamedlemmer:
Leder
Jens Engelstad
gjenvalg, velges for ett år–2016 (tidl. valgt: 2010–2015)
Medlem
Elisabeth Seeberg
gjenvalg, velges for ett år–2016( tidl. valgt: 2010–2015)
1. varamedlem Axel Roll
gjenvalg, velges for ett år–2016 (tidl. valgt: 2010–2015)
2. varamedlem Olav Bogstrand
Ny
Oslo, desember 2015
Ragnvald Risan		
Leder

Anette Bech			

Per Foseid

e) Engasjering av Revisor
Styret innstiller på at Revisjonsfirma Nitschke blir gjenvalgt som klubbens revisor
f) Styret innstiller følgende Valgkomité - bestående av tre medlemmer, samt ett varamedlem:
Leder:
Ragnvald Risan
Gjenvelges for ett år 2016 (tidl. valgt: 2012–2015medlem og leder)
Medlem:
Anette Bech
Gjenvelges for ett år 2016 (tidl. valgt: 2007–2015 medlem og leder)
Medlem:
Per Foseid
Gjenvelges for ett år 2016 (tidl. valgt 2014–2015 medlem)
Varamedlem: Erik Hagen
Ny
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Bruk våre samarbeidspartnere:

FUNCTIONAL SPORTSWEAR

