Årsmøte for Nordvegen Golfklubb
Tirsdag 26. februar 2019 kl 19:00

Saksliste:
• Velkommen
• Godkjenning av møteinnkalling
• Godkjenning av saksliste
• Valg av møteleder
• Valg av referent og to personer til å skrive under protokollen
• Godkjenning av klubbens årsmelding for 2018
• Godkjenning av klubbens regnskap for 2018
• Revisjonsrapport for 2018
• Fastsetting av kontingenter for 2019
• Vedta klubbens budsjett for 2019
• Godkjenning av planer for nytt klubblokale
• Innkomne forslag
• Organisasjonsplan
• Valg
• Heve årsmøtet

Styrets beretning for året 2018
Styret har bestått av:
Styreleder :
Nestleder:
Økonomileder:
Sekretær:
Styremedlem :
Varamedlem:
Varamedlem:

Arve Osnes
Tore Trengereid
Knut Arvid Hagenberg
Anne Kathrine Matland
Steve Robin Rossland Andersen
Haldis Munkejord
John Sigurd Kvåle

Det er avholdt 11 styremøter og 2 medlemsmøter i året som gikk .
Det har vært en nedgang i antall medlemmer i 2018 totalt . Passive medlemskap og
fjernmedlemskap står for nedgangen. Samtidig har det vært en økning i antall
medlemmer med spillerett og med tanke på å opprettholde drift av banen er dette den
viktigste delen av medlemsmassen.
Se vedlagt dokument for medlemskap.
Klubben deltok ikke i lag NM i 2018 , men satser på å komme sterkt tilbake i 2019.
Det ble arrangert et par dugnader på våren 2018 med godt oppmøte fra medlemmene .
Baneutvalget har drevet dugnad i samarbeid med Sveio Golfpark hver mandag
formiddag i året som gikk. Se egen årsmelding fra utvalget .
Det ble arrangert 2 solidaritetsturneringer der vi fikk inn kr 10.000 som gikk uavkortet
til Kreftomsorg Rogaland .
Det ble også arrangert turneringer og loddsalg til inntekt for anskaffelse av hjertestartet
som vil bli kjøpt inn nå på våren 2019 .Takk til alle som deltok .
Klubben arrangerte Golfens dag den 9.juni der barn og voksne som ikke hadde vært
borti golf før fikk lov og prøve seg . styret er fornøyd med fremmøte på Golfens dag
Sveio Golfpark har i året som gikk driftet golfbanen for oss, og det har vært veldig
positive tilbakemeldinger fra spillere, så dette lover bra for de kommende år også .
Styrets leder er representert som observatør på styremøtene til Sveio Golfpark AS.
Det har blitt holdt 5 styremøter i SGP i løpet av 2018.

Styret

Medlemmer pr. 31/12-2018

Medlemsutvikling
Aldersgruppe
Under 25 år
25 – 60 år
Over 60 år
I alt
Damer
Menn

31/12-2018
32
169
106
307

31/12-2017
47
210
102
359

31/12-2016
40
188
106
334

56
251

62
297

57
277

Årsrapport 2018 - Baneutvalget

Baneutvalget har for sesongen 2018 fungert mer eller mindre som et «Dugnadsutvalg»,
ettersom Sveio Golfpark AS overtok den daglige drift og vedlikehold av banen.
Baneutvalget har samarbeidet tett og godt med SGP, og sammen ble det fortløpende satt
opp arbeidsoppgaver som SGP har gjennomført samt oppgaver som Klubbens
medlemmer har utført på dugnad gjennom hele sesongen.
Sveio Golfpark AS
SGP har gjennom hele sesongen driftet og vedlikeholdt banen på en særdeles utmerket
måte. Greenene har fått sitt eget 3-års vedlikeholdsprogram, noe som allerede i år er lett
synlig. Alle fairwayer tar seg godt ut, til tross for mye dreneringsarbeid. SGP har utført
dreneringsarbeid på hull 1, 2, 3, 4 samt foran green 12. Videre har de startet opp arbeid
med de nye Tee-stedene for hull 15, dette vil bli fullført i sesongen-19. Sist vinter hogde
SGP ned en mengde store trær i skogen ved hull 16 og i skogen langs hull 1. På tampen
av sesongen har SGP også ryddet og samtidig planert i område ved «garasjeanlegg», men
her gjenstår noe grusarbeid etc som vil bli fullført i kommende sesong.
Nordvegen Golfklubb
Klubbens medlemmer har gjennom hele sesongen utført følgende dugnadsarbeid :
- I januar ryddet vi opp i og fjernet alt skrotet ved «garasjeanlegget», en full stor
container ble kjørt og tømt hos HIM.
- I februar fikk Stange Maskin (+ 2 medlemmer) endelig startet opp og sluttført i denne
omgang dreneringsarbeidet på hull 10, 11 og 12.
- I mars ryddet og høytrykksspylte vi rundt «Klubbhuset» og på terrassen. Hytta på
utsiktsplassen ved hull 18 ble også ryddet vasket og klargjort for sesongen.
Opprydningsarbeidet i skogen ved hull 16 ble påbegynt.
- I perioden april - september har medlemmer luket og ryddet i blomsterbed langs ved
parkeringsplassen. Rakt og kostet opp barnåler på greenene 12, 13 og 16. Rakt og
plukket stein og skrot på alle dreneringsgrøfter. Spikket og malt nye merkepinner, rettet
opp gamle merkepinner samt satt ned nye merkepinnene. Tømt søppelbøtter. Ryddet og
kjørt vekk vedkubber, greiner og skrot fra skogen ved hull 16 og langs med hull 1. Skåret
kantene i alle bunkerne, fullt på med ny sand og rakt disse. Videre ble det sagd ned og
fjernet en god del små trær og busker foran og langs Tee 2, langs skråning på hull 4 og 5,
langs begge sider av bekken ved hull 1 og 9, langs h-side hull 8, + sagd ned 1 større tre
ved hull 8, og langs kanten h-side på hull 14. Klubbens kontor ble ryddet, og nye reoler
satt på plass. Gamle ballautomat er demontert, ny ballautomat satt på plass ved Driving
Range.
Dette dugnadsarbeid er utført i løpet av 17 mandager, 3 tirsdager, 3 torsdager og 5
lørdager, og tilsvarer total 375 timer. En stor takk til alle dere som har bidratt med
dugnadsarbeid.
NB! Vi startet i år opp med mandagsdugnad, som nå består av noen få damer og menn.
Her har vi plass til langt flere, så har du tid og anledning så er det bare å henge seg på.
Her jobbes det i noen timer på formiddagen, noen ute på banen, mens andre lager til
lunsj som vi inntar, før de som ønsker det tar en runde på banen. Med andre ord sosialt
og kos med golfvenner
Torvastad, 15 januar – 2019
John Sigurd Kvåle
Leder i Baneutvalget

Årsrapport 2018 - Arrangementutvalget

I 2004 ble damegruppen i Nordvegen golfklubb dannet. Hensikten med å få i gang denne
gruppen, var å få samle damene i laget til å bli bedre kjent med hverandre, slik at de
kunne gå ut på banen og spille golf sammen. De siste årene har den tidligere
«damegruppen» fått/tatt på seg mer og mer ansvar ved arrangementer, og dermed ble
navnet på gruppen endret til «Arrangementutvalget».
Arrangementutvalget har vært med på å arrangere flere tilstelninger.
Da «Haugaland dametour» hadde sin turnering på Nordvegen i mai, var det mennene i
utvalget som stod for både dekking av bord, servering av pizza og rydding etterpå.
Arrangementutvalget var også med på å hjelpe til på «Golfens dag».
Lørdag, 23. juni var det tid for den årlige «Nordvegen open» turneringen med grilling i
etterkant. Her var det arrangementutvalget som hadde ansvaret for å handle inn mat
og det som trengtes til grillingen. Potetsalat, grønnsalat og brød hadde flere vært med
på å lage. Grillingen foregikk i en av de store lavvoene til «Minigolfen».
På West Coast turneringen serverte vi lapskaus til deltakerne.
Etter trekølleturneringen i oktober var det arrangementutvalget som stod for
ansvaret for både pynting, bestilling av mat og rydding i etterkant av festen.
Selv om den tidligere «Damegruppen»har skiftet navn til «Arrangementutvalget», så har
damene i laget i 2018 hatt sine faste treningsdager på tirsdager kl. 17:00. Her var og er
fremdeles alle damer i klubben hjertelig velkommen!!!

Jeg vil til slutt takke alle som har vært med på å hjelpe til ved de forskjellige
arrangementer – ingen nevnt, ingen glemt!

Torvastad, 13. januar – 2019
Marit Helene Kvåle
Leder i Arrangementutvalget

Turneringskomiteen

Årsberetning 2018 og Turneringsplan 2019

Årsberetning 2018 og
Turneringsplan 2019
Nordvegen Golf Klubb - Turneringskomiten
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ÅRSBERETNING 2018
I Nordvegen GK har vi et aktivt miljø med mange turneringer i løpet av året. Vi arrangerte totalt 60 turneringer i 2018.
Disse fordelte seg på 44 9 hulls og 15 18 hulls turneringer pluss puttemesterskapet.

Turneringskomite
Turneringskomiteen for 2018 besto av Gunnvor Thulin, Arnvid Lampe, Tore Thulin og Tor Vorraa. Turneringsledelse ble
satt opp og avtalt i god tid før sesongen/turneringene og fordelt jevnt mellom medlemmene.

Onsdagsslice : (april til september), 24 gjennomført, inkl. en scramble, og en avlyst pga værforhold
Søndagsslice : (januar til mars og september til november), 15 gjennomført og 5 avlyst pga værforhold
Klubbmesterskap (2 runder)
Klubbmesterskap i putting

18 hulls turneringer
-

Skjærtorsdagsturnering
Påsketurnering/ Åpningsturnering
Flaggturnering
Snorturnering
Scrambleturnering
Pinseturnering
Solidaritetsturnering
Nordvegen Open (2 runder)
Sommerturnering
Festivalturnering
Høstturnering
3-kølleturnering
Romjulsturnering

Adventsturnering (desember), 4 turneringer
Turneringer i andres regi, 2 turneringer
-

West Coast turnering
Haugaland dametur (9 hull)
Norsk Senior Golf turnering (avlyst pga værforhold)

Statistikk
# turneringsrunder totalt : 61 turneringer, 963 runder ; 16 spillere i snitt per turnering
-

9 hulls : 44
18 hulls : 16
Putting : 1
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-

Onsdagsslice
o 25 turneringer; 26 spillere i snitt per turnering
o 95 spillere; 7,8 runder i gjennomsnitt pr spiller
o 737 runder
o 54 spillere med 6 eller flere runder
16,4 poeng i gjennomsnitt for beste 6 runder

Turneringer og runder gjennom året 2018 : 9 hulls
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Søndagsslice (2017/2018)
o 15 turneringer; 14 spillere i snitt per turnering
o 49 spillere
o 175 runder
o 3,6 runder i gjennomsnitt pr spiller
o 11 spillere med 6 eller flere runder
15,7 poeng i gjennomsnitt for beste 6 runder
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Turneringer og runder gjennom året 2018 : 18 hulls

Adventsturnering
o 4 turneringer; 22 spillere i snitt per turnering
o 23 spillere
o 89 runder
o 3,9 runder i gjennomsnitt pr spiller
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18 hulls turneringer
o 16 turneringer; 38 spillere i snitt per turnering
o 605 runder
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Turneringer og runder gjennom året 2018 : Alle Turneringer
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Figurer: Fordeling av turneringer og antall turneringsrunder gjennom året
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TURNERINGSPLAN FOR 2019
Turneringsprogrammet for 2019 fortsetter stort sett som for foregående år, men vi planlegger noen flere
lagkonkurranser.
Scramble og lagturneringer
Scramble og lagrturneringer har vist seg å være populære. Det er en ypperlig spilleform for å få med så mange som
mulig og fra ulike ferdighetsnivåer. Vi foreslår derfor å legge inn en ekstra scramble onsdagsslice på våren i tillegg til
avslutningsrunden. Vi legger også inn to 18 hulls lagturneringer, en scramble og en fourball (best ball).
Klubb turnering region – forslag fra Haugaland og Nordvegen, nå til vurdering i andre klubber
Haugaland GK har tatt initiativ til lagturneringer hvor klubbene i distriktet går opp mot hverandre. I utgangspunktet ble
det foreslått at disse turneringene er senior turneringer. Nå foreslår vi at de er åpne for alle aldersgrupper. Alle klubber
arrangerer en runde hver og disse rundene annonseres grundig for å få et godt antall deltakere fra hver klubb. Det kan
arrangeres lagkonkurranser i flere klasser med et bestemt antall spillere (de beste fra hver klubb) som teller i
lagkonkurransen. Alle disse turneringene har individuelle vinnere som for vanlige turneringer. Hvis styret i Nordvegen
GK er positive til dette initiativet, tar vi dette videre med Haugaland GK og de andre klubbene.
West Coast Tour 2019
Nordvegen GK har sekretariatet for disse turneringene. Vi arrangerer finalerunden i september, Haugaland arrangerer
første runde i mai of de andre tre klubbene, Haugesund, Karmøy og Stord en turnering hver mellom mai og september.
Turneringsleder sender ut et notat til alle klubbene om disse turneringene med informasjon om opplegget.

Turneringsplan Nordvegen GK - forslag
Søndagsslice : 6 januar til 24 mars og 6 oktober til 24 november ; totalt 21 turneringer
Onsdagsslice :3 april til 26 september ; totalt 26 turneringer
Advent tour : 1 desember til 22 desember ; totalt 4 turneringer
18 hulls turneringer : se datoer under, totalt 20 turneringer
MARS
Søndag

31 Mars

Åpningsturnering

APRIL
Søndag
Torsdag
Mandag
Søndag

7 April
18 April
22 April
29 April

Klubb turnering region - Haugaland GK
Lag – Skjærtorsdags Scramble eller Fourball (bestball)
Påsketurnering
Vårspretten/Golfens dag

MAI
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1 Mai
5 Mai
12 Mai
19 Mai
26 Mai

Flagg turnering
Klubb turnering region - Haugesund GK
Westcoast Haugaland GK
Snor turnering
West Coast Haugesund GK
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JUNI
Søndag
Mandag
Søndag
Lørdag
Søndag

2 Juni
10 Juni
16 juni
22 Juni
30 Juni

Klubb turnering region – Stord GK
Pinse turnering
Westcoast Karmøy GK
Nordvegen open (2 runder)
Nordvegen Charity Cup, Lag - Scramble eller Fourball (bestball)

JULI
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag

6 Juli
7 Juli
14 Juli
21 Juli

Norsk Senior Golf – Uttaksturnering Haugaland GK (over to runder, runde 1)
Norsk Senior Golf – Uttaksturnering Nordvegen GK (over to runder, runde 2)
Klubb turnering region – Sauda GK
Sommer turnering

AUGUST
Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag

4 August
11 August
18 August
24 August
25 August

Klubb turnering region – Karmøy GK
Festivalturnering
Westcoast Stord GK (forslag)
Klubb mesterskap runde 1
Klubb mesterskap runde 2

SEPTEMBER
Søndag
Søndag
Søndag

1 September
15 September
22 September

Klubb turnering region – Nordvegen GK
Høstsvingen
Westcoast Nordvegen - finale

OKTOBER
Søndag
Lørdag

13 Oktober
20 Oktober

Lag - Scramble eller Fourball (bestball)
3 kølle turnering + fest

DESEMBER
Søndag

29 Desember

Romjulsturnering

For turneringskomiteen i NGK

Tor Vorraa
13 Februar 2019
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Medlemskontingent Nordvegen Golfklubb
Styrets forslag til medlemskontingent for 2019
Kategori – Medlemskap uten spillerett

2018

2019

Voksen

Kr 900

Kr 900

Ungdom 20-23 år og student / militær

Kr 900

Kr 900

Junior 13-19 år

Kr 600

Kr 600

Barn 0-12 år (inkl. spillerett)

Kr 100

Kr 100

2018

2019

Voksen

Kr 5.880

Kr 5.880

Ektefelle / samboer

Kr 4.680

Kr 4.680

Fulltidsstudent og militær førstegangstjeneste

Kr 2.940

Kr 2.940

Ungdom 20-23 år (2017: 20-21 år)

Kr 2.940

Kr 2.940

Junior 13-19 år

Kr 1.500

Kr 1.500

Kr 100

Kr 100

Kan
betales pr
mnd med
Avtalegiro

Kan
betales pr
mnd med
Avtalegiro

Spillerett hele året inkl. medlemskap
Kategori - Hovedmedlemskap

Barn 0-12 år
Hovedmedlemskap gir bl.a. fritt spill hele året
på Nordvegen Golfbane, Torvastad og på
Haugaland Golf sin bane i Sveio.
I tillegg er det avtalt rabatt ved spill på
utvalgte baner.

Nye lokaler for Nordvegen Golfklubb
Styret i Nordvegen Golfklubb ber om årsmøtets godkjennelse til å sette opp nye
klubblokaler basert på 5 innkjøpte brakker. Brakkene er pent brukte og kan komme på
plass i løpet av våren.
Grunneier Tore Hausken har godkjent planene og anvist plassering i bakkant av utslag
på hull 1, m.a.o. nær eksisterende parkeringsplass.
Lokalene vil gi samlingsplass for klubbens medlemmer, et lite kjøkken til å lage kaffe,
vafler m.m., kontorplass for klubben og Sveio Golfpark og toaletter. En terrasse mot vest
er med i planene.
Styret mener at de nye lokalene blir et viktig utgangspunkt for å bygge opp under
klubbmiljøet i tiden som kommer.
Kalkylene tilsier at hele prosjektet kan realiseres for rundt kr 400.000,- . Klubben har
egenkapital til å gå inn med ca. 30% av investeringen og trenger banklån til det
resterende.
Lokalene vil gi leieinntekter fra Sveio Golfpark og noen reduserte kostnader til
nåværende leieforhold.
Driftskostnader vil påløpe til bl.a. strøm, datalinje, vann og tanktømming av septik.
Klubbens styre ber om årsmøtets godkjennelse til å iverksette planene samt ta opp
banklån med inntil 10 års nedbetalingsplan for det som ikke dekkes av egenkapital.
Budsjett nye lokaler til Nordvegen Golfklubb 2019:
Budsjettert investering

Beløp
400 000

Egenkapital

-130 000

Lånebehov

270 000

Årlig rente år 1

13 500

Avdrag pr år over 10 år

27 000

Sum årlige lånekostnader

40 500

Endring kostnader og inntekter pr år *)
Netto kostnadsendring pr år

5,0 %

-25 000
15 500

*) Kostnader til septik, strøm, data m.m. minus besparelse lokaler og minus leie
fra Sveio GP.

Organisasjonskart Nordvegen Golfklubb fra 2018

Årsmøtet
Klubbens øverste myndighet jfr. NGF lov §13

Revisorer (2)

Valgkomité (3)

Velges på Årsmøtet

Velges på Årsmøtet

Styret

Leder + nestleder + 3 styremedlemmer + 2 vara
Leder klubbens aktiviteter jfr. NGF lov §18 Velges på Årsmøtet
Ledere i utvalg/komitéer kan møte på styremøter, uten stemmerett

Turneringsutvalg

Driftsleder Sveio Golfpark

Arrangere turneringer
Oppgjør turneringer
Velges av styret

Ansvarlig for drift og vedlikehold av
Nordvegen Golfbane

Aktivitetsutvalg

Banemannskap

Aktiviteter for barn og unge
Fadderordning
Velges av styret

Ansatt av Sveio Golfpark

Handicaputvalg
Årlig revisjon av medlemmenes
HCP. Holde klubben oppdatert
med endringer fra NGF og de
viktigste reglene. Sørge for at
medlemmene følger HCPbestemmelsene. Behandle
eventuelle spørsmål og klager
som angår HCP.
Velges av styret

Baneutvalg
Dugnader
Klipping på dugnad
Banevedlikehold
Foreslå forbedringer av banen
Består av klubbmedlemmer
Underlagt driftsleder SGP

Arrangementsutvalg
Legger til rette for et sosialt
inkluderende og sportslig aktivt
miljø for klubbens medlemmer.
Tilrettelegge for arrangementer og
fester.
Velges av styret

Seniorgolfutvalg
Velges av styret

Innstilling til årsmøte 2018, fra valgkomitéen i Nordvegen Golfklubb
Styret
Verv

Navn:

Telefon E-post:

Periode

Leder

Arve Osnes

91663599

arveosnes@rovarfjord.no

1 år - gjenvalg

Nestleder

Edgar Modolf Rasmussen

48217601

edgar.rasmussen@haugnett.no

2 år - ny

Styremedlem

Knut Arvid Hagenberg

90609171

okonomi@nordvegengolf.no

1år –
ikke på valg

Styremedlem

Haldis Munkejord

95086693

haldis.munkejord@gmail.com

2 år - ny

Styremedlem

John Sigurd Kvåle

90530106

sig-kvaa@online.no

2 år - ny

Varamedlem

Erling Bernhard Matland

90595864

matland@online.no

1 år - ny

Varamedlem

Marianne Lippestad

90645040

marianne_lippestad@hotmail.com

1 år - ny

Kontrollkomité / revisorer
Verv:

Navn:

Telefon:

Revisor

Kjersti Jacobsen

46837746

Revisor

Harald Hetland

91348688

E-post:
hhetland@online.no

Alle kandidater er forespurt og har svart ja til foreslåtte verv og periode.
Valgkomitéen mener at innstilling tilfredsstiller vedtekter i «Lov for Nordvegen Golfklubb» og sikrer
kontinuitet i styrets sammensetning.
Medlemmene i valgkomitéen takker i denne omgang for seg og ber styret finne nye kandidater til vervene i
valgkomitéen.

Torvastad, 10.02.2019
Valgkomitéen

Jan Magne Sund

Tore Thulin

Solveig M. Hausken

