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Sak 1 – Godkjenne de stemmeberettigede 
 
Styrets forslag til vedtak: De stemmeberettigede godkjennes 

Sak 2 – Velge dirigent 
 
Styrets forslag: Audun Otterstad 

Sak 3 – Velge protokollfører 
 
Styrets forslag: Hallgrim Eggen Stjern 
 

Sak 4 – Velge 2 (to) medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Styrets forslag: Finne to egnede stemmeberettigede medlemmer til å signere protokoll blant de 
fremmøtte. 
 
  



 

  

 
 

Sak 5 – Godkjenne forretningsorden 
 
Styrets forslag følger NIFs mal til forretningsorden i idrettslag 
 
FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I TRONDHEIM GOLFKLUBB 
1. Gjennomføring av årsmøtet 
 
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. 
 
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet 
når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  
 
2. Taletid 
 
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere for-
slaget. 
 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre 
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. 
 
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: 
- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.  
 
3. Behandling av forslag på årsmøtet 
 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele forslaget 
skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.   
 
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet 
aksepterer dette. 
 
4. Stemmegivning 
 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over..  



 

  

 
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å be-
nytte skriftlig skjema.  
 
5. Protokoll 
 
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å 
føre protokoll. 
 
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem 
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av 
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 
 
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.   
 
Styrets forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes 
 
 

Sak 6 – Godkjenne innkalling 
 
Innkalling ble lagt ut på klubbens hjemmesider fredag 24. februar og sendt medlemmer på e-post 27. 
februar. Som er innenfor fristen på 4(fire uker) 
 
Styrets forslag til vedtak: Innkalling godkjennes 
 

Sak 7 – Godkjenne sakslisten 
 
Sakslisten kommer frem på side 2 av årsmøtedokumentet og er i tråd med klubbens lov. Saksdoku-
menter er tilgjengeliggjort innen fristen på én(1) uke. 
 
Styrets forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes 
  



 

  

Sak 8 – Behandle klubbens årsberetninger 
 

a. Styrets årsberetning 
 
Trondheim Golfklubb 
 
Styrets årsberetning 2022 
 
Styret i Trondheim Golfklubb har i 2022 bestått av følgende personer;  
Styreleder Kenneth Enæs-Hanssen, styrets nestleder Christian Smeby, Guro Dalen, Jeanette Dals-
eide Hagen og Hallgrim Stjern. Varamedlemmer har vært Anita Johannessen, Ruben Kjølsø og Arne 
Grip. 
 
Styret ble konstituert etter årsmøtet 2021 som ble holdt 8. mars 2022. Styret har gjennomført 13 
styremøter i perioden frem til dette årsmøtet.  I tillegg har det vært holdt arbeidsmøter for styret 
med og uten daglig leder, møte med regnskapsbyrå, samt allmøte for styre, administrasjon, ansatte 
og komiteledere. Det er en felles opplevelse i styret at det både har vært et krevende og givende 
2022. Styremedlemmene har arbeidet med stor motivasjon og alle har bidratt med innspill og kom-
petanse.  Det ble fra forrige årsmøte gitt instruks til styret om å prioritere økonomi og organisasjons-
utvikling.  Det har styret etter beste evne forsøkt å etterleve. 
 
Golfåret 2022 ble for Trondheim Golfklubb et krevende år. Etter oppgang i medlemstall og aktivitet 
på banen i 2020 og 2021, var 2022 preget av lavere aktivitet og frafall av medlemmer. Det samsva-
rer med trenden ellers i golf-Norge, men for Trondheim Golfklubb ble også dårlig vær en medvir-
kende årsak til lavere aktivitetsnivå. Det dårlige været førte også til lavere aktivitet og omsetning i 
teltet. Aktiviteten her bidrar vesentlig til klubbens inntekter. 
 
Økonomi: 
I likhet med forrige det forrige styret har årets styre hatt vanskeligheter med å skaffe seg god over-
sikt over det økonomiske utviklingen i selskapet. Noe av grunnen til dette kan tilskrives omlegging til 
nytt regnskapssystem i mai 2022. Dette førte til økt ressursbruk, både fra daglig leders side, samt 
bruk av rådgivning fra regnskapsbyrået Admento. Allikevel må det fra styret bemerkes at hovedgrun-
nen, også gjennom 2022, har vært mangelfull og svak økonomisk styring og rapportering fra admini-
strasjonen. Det forrige styret i TGK bemerket dette i sin årsberetning og problemstillingen var derfor 
kjent. Styret uttrykte på et tidlig tidspunkt forventning til administrasjonen om klare rutiner for rap-
portering og prognosering av økonomisk utvikling. I tillegg bidro styret med forslag til gode maler for 
aktivitetsplaner og rapporter, uten at dette ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte utover se-
songen.      
 
Tidlig i august ble det avholdt et arbeidsmøte mellom deler av styret og administrasjonen for å iden-
tifisere kritiske punkter i den daglige økonomiske styringen. Dessverre kunne vi ikke se vesentlig 
bedring utover høsten og det ble klart at styret måtte involveres i økonomispørsmål på detaljnivå.  
Etter endt sesong ble det innledet dialog med daglig leder om veien videre. Terje Skogseth valgte å 
si opp sin stilling på slutten av året og hadde sin siste arbeidsdag 31. januar 2023. Styret tar selvkri-
tikk for at vi ikke involverte oss på detaljnivå på et tidligere tidspunkt. 
 



 

  

Regnskapet for 2022 viser en nedgang i klubbens inntekter. Inntektsnedgangen fordeler seg på be-
vertning, kurs/instruksjon og salg fra proshop, samt at styret har måtet beslutte å tapsføre en bety-
delig del av kontigentinntekter, grunnet svak oppfølging av medlemsregistre i januar 2022. I tillegg 
har vi mistet noe tilskudd i 2022.  Klubben budsjetterte med økte bedriftsinntekter og ansatte en 
salgs- og markedsansvarlig vinteren 2022 for å drive denne innsatsen. Målsetningene ble ikke inn-
fridd og for 2023 er denne stillingen avviklet.  Den lavere aktiviteten førte også til at klubben klarte å 
holde kostnadsnivået under 2021-nivå, selv med et nytt årsverk ansatt.  Allikevel må klubben bok-
føre et negativt resultat for 2022 med et underskudd på 128.000,-. 
  
Organisasjon: 
I mai 2022 ble det avholdt et felles møte med styret, administrasjon, ansatte og komiteledere. Hen-
sikten med møtet var å etablere en felles forståelse av organiseringen av Trondheim Golfklubb, i tråd 
med den vedtatte organisasjonsplanen.  Videre var målet å oppnå en forbedret kommunikasjon mel-
lom styre, administrasjon, ansatte og komiteer, samt å sikre en god involvering av alle som er bi-
dragsytere i organisasjonen.  Møtet ble av alle oppfattet som et positivt bidrag til organisasjonsutvik-
lingen og det ble igangsatt regelmessige møtepunkter med ledelse og ansatte i klubben.  Utover se-
songen ble dessverre ikke den gode starten tilfredsstillende fulgt opp. 
 
Jan Anders Langlie ble ansatt som salgs- og markedsansvarlig 1. februar 2022 for å bidra til økte inn-
tekter fra bedrifter og sponsorer.  Det viste seg å være utfordrende i 2022.  Allikevel har Langli bi-
dratt til å rydde opp i avtaler og prosesser rundt sponsorskap og bedriftsinntekter som vi tar med oss 
i 2023. 
 
Dessverre har vår dyktige banemester, Alexander Solnør, valgt å si opp sin stilling i Trondheim Golf-
klubb. Han har takket ja til å gå løs på nye oppgaver i Norges Golfforbund som spesialist på gress og 
«grønn» kompetanse.  Heldigvis vil han fortsatt bo i området og er tilgjengelig for klubben som råd-
giver gjennom sin nye stilling.  Alexander har sin siste arbeidsdag 30. april og vi takker han for en ut-
merket innsats. Stillingen er lyst ut i relevante kanaler og styret arbeider for å finne ny banemester. 
 
Daglig leder, Terje Skogseth, valgte å si opp sin stilling på slutten av 2022. Inkludert avvikling av ferie 
hadde Terje sin siste arbeidsdag 31. januar.  Vi takker Terje for hans bidrag siden han ble ansatt våren 
2018. 
 
Styret har engasjert Jan Anders Langlie som konstituert Daglig leder i TGK.  Avtalen løper til 30. sept 
2023 og det skal igangsettes en formell prosess for å finne permanent Daglig leder innen sommeren 
2022. Det er styrets oppfatning at lengden på avtalen som er inngått gir styret og Jan tilstrekkelig tid 
til å evaluere nåværende løsning, samt å sette i gang en solid prosess for å finne riktig person til stil-
lingen.  Vi ønsker Jan Anders lykke til med oppgaven og styret vil bistå med all nødvendig oppfølging 
og kompetanse. 
  



 

  

Medlemmer pr 31.01.23 
 

Kategori Kategori Antall  

A  Voksen full spillerett 465* 

B Ung voksen 82 

C Junior 55 

D Livstid 29 

H Formiddag 46 

I  Greenfee 74 

J Avstand 48 

K Barn under 12 år 5 

  Totalt 804 
 
*) Tallet inkluderer ansatte og samarbeidet med Fyre 
 
Medlemsundersøkelsen 2022 ble gjennomført i to omganger i sesongen.  Resultatene herfra viser at 
klubben har utfordringer forbundet med tilfredsheten hos de ulike medlemskategoriene. Som i golf-
miljøet ellers i landet sliter TGK spesielt med tilfredsheten hos yngre voksne (25-35 år). Denne al-
dersgruppen bruker golffasilitetene og produktet på en annerledes måte en de eldre medlemmene 
og både vi og andre klubber må finne gode tiltak for å beholde disse medlemmene. Det er et arbeid 
som får høy prioritet fremover. 
 
Vi kan allikevel være stolt av banen vår. Medlemmene melder tilbake om tilfredshet rundt banepro-
duktet vårt. Vi kan takke vårt effektive og dyktige banemannskap som sørger for at vi har en bane 
med god kvalitet og gode spilleforhold.   
 
Vi utfordres videre på tilbudet i kafe og proshop, som av medlemmene oppfattes som dårlig. Vi er-
kjenner at drift av kafé og proshop er krevende og vi er i prosess med å evaluere ulike løsningsforslag 
på disse områdene. 
 
Annet: 
Styret har videre hatt god dialog med grunneier Trondheim Kommune som gjelder leieavtalen for ba-
nearealet og tilhørende bygninger.  Det har vært gjennomført et møte og en befaring på Sommerse-
tra. Hensikten med dialogen er å komme frem til en hensiktsmessig overenskomst og avklaringer 
rundt vedlikeholdsansvaret for bygningene som hører til Sommersetra. Det er et vesentlig behov for 
nødvendig vedlikehold og ikke minst oppgradering for å kunne oppnå en hensiktsmessig bruksverdi 
for klubben. Vi avventer kommunens egen gjennomgang av bygningsmessig standard og et estimat 
på kostnad for vedlikehold og oppgradering. Det må hensyntas av alle parter at bygningen ligger un-
der høyeste verneklasse for historiske bygninger. 
 
Komitearbeid: 
Som et idrettslag er golfklubben avhengig av at medlemmene bidrar i frivillig arbeid. Komiteene er 
krumtappen i det frivillige arbeidet da de er bindeleddet mellom styret, administrasjonen og med-
lemmene. I 2022 ble det vedtatt å nedsette seks komiteer, og det ble oppnevnt en komiteansvarlig i 
styret. Arbeidet med komiteene og frivillighet generelt er også nedfelt i Virksomhetsplanen som sty-
ret har foreslått.  
 



 

  

Dessverre ble to av komiteene ikke fylt med komitemedlemmer. Dette vil vi forsøke å rette på i 
2023. Det ble gjennomført få organiserte dugnader, men heldigvis var det mange frivillige som bidro 
spesielt ved turneringer og arrangement. Styret erkjente underveis at det vi ikke hadde jobbet godt 
nok på området, så flere tiltak ble gjennomført. Det ble gjennomført møte med alle komiteene, der 
hensiktsmessig organisering av komiteene har vært tema. Gjennom disse møtene og med hjelp fra 
Norges Golfforbund, er det blitt utarbeidet tydelige instrukser for alle komiteene og en plan for sty-
rets oppfølging av komiteene gjennom sesongen. I tillegg er det etablert en pool med oversikt over 
frivillige som kan bistå alle komiteene når konkrete oppgaver skal gjennomføres. 
Vi vil i 2023 ha de samme komiteene, og håper å ha nok folk på plass i alle før sesongstart og mange 
navn i poolen. Vi oppfordrer alle til å melde seg. 
 
  



 

  

 

b. Turneringskomiteen 
 
Turneringskomiteen i 2022 har bestått av: Harald Helland (leder), Arne Gripp, Arne Berre, Kjell Kleve-
land og Roar Nybakken 
 

ÅRSRAPPORT 2022 
TURNERINGSKOMITEEN 

 
 
ARBEID 
 
Det ble også i 2022 nedlagt et godt stykke arbeid fra turneringskomiteen når det gjelder antall timer 
under planlegging og gjennomføring av turneringene. Alle i komiteen har hatt sine spesifikke 
oppgaver før, under og etter hver turnering. 
Det er gjennomført 1 komitemøte 
 
TURNERINGER 
 
Det ble arrangert og gjennomført 7 åpne klubbturneringer i løpet av sesongen. 
Disse er: 
 

Dato Turnering Ant. deltakere Spilleform Ant. hull 
22. jun Åpningsturnering 100 4-manns Texas Scramble 9 
25. jun Midnight Cup 76 4-manns Texas Scramble 18 
16. juli Sommerspurten 32 2-manns Texas Scramble 9 
20.-21. aug KM Jr. 10 Singel 36 
20.-21. aug KM D+H 34 Singel 54 
10. sept KM 50+ 21 Singel 36 
1. okt Avslutningsturnering 72 4-manns Texas Scramble 18 

 
Det ble noe lavere deltagelse under årets sesong sammenlignet med årene 2020 og 2021. 
Komiteen har ikke undersøkt årsaken, men noe av årsaken kan være at terminlisten kom ut til 
medlemmene lovlig sent. Komiteen ble ikke utnevnt av styret før i slutten av april, slik at 
komitearbeidet ikke ble startet opp før månedsskifte april/mai. 
 
ØKONOMI 
 
Komiteen har prøvd etter beste evne til å holde startavgiftene så lav som mulig. Komiteen ønsket 
også å bidra positivt til klubbens økonomi, og følgende fordelings mal ble fulgt. 
100,- pr.deltaker direkte til klubben 
100.- Pr.deltaker til premier 
Resten av beløpet av startavgiften skulle dekke mat inkl. fortjeneste gjennom klubbens kafè 
 



 

  

 
 
Turneringssesongen har bidratt med 
 
32 285 Direkte til klubbkassen 
33 100 Kjøp av gavekort i Pro Shop 
34 415 Kjøp av mat gjennom Pro Shop (På avslutningsturneringen ble maten kjøpt på Graffi) 
 4 600 Overskudd i komiteen direkte til klubbkassen 
 
Leder turneringskomiteen 
Harald Helland 
  



 

  

c. Seniorkomiteen 
 
Seniorkomiteen har i 2022 bestått av: Ottar Bjørnbeth (leder), Tore Hertzenberg-Nafstad og  
Guro Dalen 
 

ÅRSRAPPORT 2022 
SENIORKOMITEEN TGK 

 
 
Gjennomførte aktiviteter: 
 
Sommersesongen: 
 
Golfsesongen startet med informasjonsmøte på Sommersætra 3.maikl.11.00. 
Seniorkomiteen stilte med kaffe og hjemmebakst. 
Den første offisielle seniormatchen med 18 og 9 hull og shotgun-start ble spilt 19 mai 
og den siste 13.oktober. 
 
Statistikk: 

• Antall matcher 25, alle med shotgun og 18 og 9 hull. 

• Antall registrerte spillere gjennom året var 65. 

• Antall starter i løpet av sesongen var 674 

• Antall spillere i snitt pr match var 27 

• Antall kvinner som deltok var 17 
Det var i snitt svakere deltakelse i år, noe vi antar skyldes mye dårlig vær. 
 
Resultater: 
 
Årets seniorspiller slag:: 

• Beste spiller 18hull:  Arne Sommervold 

• Beste dame18 hull:  Guro Dalen 

• Beste spiller 9 hull:  Kjell O Johnsen 
 
Senior eclectic: 

• Beste spiller:   Arne Sommervold 

• Beste dame:   Gøril Kalvik. 
 
Generasjonsmatch: 
Det ble ikke gjennomført generasjonsmatch denne sesongen. Juniorene kunne ikke 
stille lag. 
 
Mini Ryder Cup: 
Vi fikk avsluttet fjorårets Ryder Cup på Sommersætra 05.09 og resultatet ble en klar 
seier til TGK . 
Det vil si at pokalen blir i skapet hos oss for evig tid. 
Dette var 10 gang vi arrangerte Mini Ryder Cup. 
Ansvarlige Øivind Arntzen og Ottar Bjørnbeth takker av etter årets turnering. 



 

  

 
Begge klubbene sliter både med å stille lag og få noen tilå administrere det, så dette 
ble nok siste sesong. 
  
 
Senior Klubbmester: 
I årets klubbmesterskap for seniorer var det få spillere som deltok. 
Kanskje vi  skulle vurdert en egen klasse hvor deltakerne kan spille på eget HC? 
 
Senior Klubbmester 2022: Ketil Floer. 
 
Norsk Senior Golf: 
Vi har endelig  fått en avtale med NSG så vi fikk arrangert en Seniorturnering.Det var 
en trivelig dag med deltagere fra hele region Midt- Norge .Flere av  våre medlemmer 
har deltatt i turneringer både på Byneset, Stjørdal, Stiklestad, Molde og Ålesund. 
Vi deltok med 1lag i Norsk Senior Golf's lagNM som i år ble gjennomført på  Vestfold 
GK 
Laget gjorde en flott innsats og havnet på en flott 11 plass. Det holder til fortsatt 
plass i 1 divisjon. Gratulerer! 
Spillere på laget::KetilFloer, Kjartan Floer, Robert Løkken og Christian Floer. 
 
 
Dugnad: 
Det har vært lite organisert dugnadsarbeid denne sesongen, og få har deltatt på det 
som har vært. Det er et stort potensiale i medlemmene,så her har klubben en jobb å 
gjøre. 
 
Tur til Stiklestad: 
Vi hadde vår årlige tur til Stiklestad med turnering, sodd og premier. 
Turen startet som vanlig med busstur og det ble en hyggelig tur med litt alvor og mye 
artig. 
 
Høstfest: 
Vi gjentok suksessen fra i fjor med en avslutningsfest i samme lokaler som sist.. En 
gjeng damer med Guro i spissen hadde ordnet det hele. Ca 30 møtte opp og det ble 
en trivelig kveld med god mat og mye drikke, taler, sanger og konkurranser, fine og 
grove vitser og mange på dansegulvet der Tor Eriksen tok gull. 
Vi har reservert lokalene til høstfest i 2023 også, men det var fremdeles ikke mulig å 
reservere framtidig plass for den enkelte på «gammelhjemmet». 
 
Vintersesongen: 
Det har også denne sesongen blitt spilt simulatorgolf på Trondheim Golfsenter i 
vinterhalvåret. Det har også der vært en del koronarestriksjoner, men stort sett har 
rundene blitt gjennomført. 
36 herrer,men bare 3 damer har vært med fast. 
Kaffe og nogo attåt på Lade Arena etter turneringene. 
Samling for(SFO)  Senior fritids ordning. 
 
 



 

  

 
Årets regnskap: (et kort sammendrag) 
 

Antall 18 hull Antall 9 hull Deltakere Startkontingent Premier  

395 221 616 73 920 45 745  

   
Samla inntekter:     
 kr 73920 
Premier   kr 45 725 
SeniorNM   kr   1 500  
Busstur Stiklestad  kr     8 000 
Høstfest   kr   8 077 
Samla utgifter     
   kr 63 302 
 
Sum overskudd     
   kr     10 618 
 
 
 
 
Trondheim  03.02-23 
 
 
 
Ottar Bjørnbeth  Tore Hertzenberg- Nafstad                    Guro 
Dalen 
  



 

  

d. Sportskomiteen 
 
Sportskomiteen har i 2022 bestått av: Sigurd Aune (leder), Silje Steen Vollan og Otto B. Sjøhagen 
 
Oppsummering av sportsåret 2022 
 
I 2022 har TGK (i regi av sportskomiteen) lagt til rette for flere sportslige aktiviteter som organiserte 
treninger og CTV Junior Tour. TGK har blitt representert både på regionale og nasjonale turneringer. 
Oppsummert har 2022 vært et godt sportslig år for TGK der vi har opplevd god deltagelse på junior-
trening. I tillegg har det blitt levert flere fine prestasjoner både på lokale og nasjonale konkurranser. 
TGK har hatt organiserte treninger for Barn & Golf, juniorer, og elitespillere (Team TGK) i 2022. Vin-
tertreninger har blitt gjennomført på Trondheim Golfsenter, mens anleggene på Sommersætra og 
Havstein ble brukt gjennom utendørssesongen. Til sammen har rundt 40 stk. deltatt på treningene i 
år. 
 
Treningene for Barn & Golf ble holdt månedlig gjennom vinteren og ukentlige utendørs. Det har vært 
rundt tre til ti barn på hver trening hvor innholdet til stor grad har gått ut på å ha det gøy med golf. 
Det er gledelig å se at barna er ivrige og har lyst til å delta på treningene. Det rettes en stor takk til 
Dennis Kjølsø som har hatt hovedansvaret for gjennomføringen.  
 
I 2022 ble det lagt opp til 10 måneder med organiserte junior- og team TGK treninger. Det har vært 
opp mot 35 spillere som har deltatt på forskjellige treningsgrupper. Det tilstrebes å legge til rette for 
både de som ønsker å kose seg med golf som hobby og de som ønsker å drive med golf som toppid-
rett. TGK’s Headpro Tom Vollan har hatt ansvaret for junior- og Team TGK treningene i år. Innholdet 
på treningene har vært veldig bra med en fin blanding av teknikk- og konkurransetrening. 
 
Det har blitt prøvd å arrangere ukentlig CTV junior Tour på Sætra gjennom sesongen i regi av junior-
foreldrene. CTV-turneringene spilles med fullt HCP og legger til rette for at alle juniorer kan delta 
uavhengig av ferdighetsnivå. Hver turnering ble avsluttet med en liten premieutdeling og det ble ofte 
servering av mat eller kake i etterkant.  
 
Sportslig sett har TGK i år blitt representert på lokale, regionale og nasjonale turneringer. Juniorene 
våre har vært ivrige på Elitematcher og Narvesen Tour i flere årsklasser. Det er også gledelig at de 
jevnlig plasserte seg høyt oppe på resultatlisten. Takk til Otto B. Sjøhagen som primus motor for 
planlegging og gjennomføring av Narvesen Tour i Midt-Norge. 
 



 

  

Nasjonalt har TGK blitt representert på 
de øverste nivåene i år. TGK har bistått 
med reisestøtte til de tre Lag NM hvor 
det ble stilt lag. Vi ønsker også å takke 
Lysholm Bil og Wittusen & Jensen for 
all hjelp de bidro med til disse turene. 
TGK’s guttelag var i elitedivisjon som 
ble arrangert på Stavanger Golfklubb, 
og TGK stilte med et ungt lag bestå-
ende av Cedrik Gresseth Kvarme, Mik-
kel Tetlie, Kristian Jonassen, Aksel Sjø-
hagen og Frederik Richardson. Headpro 
Tom Vollan var med som kaptein og 
trener, og et flott støtteapparat bestå-
ende av foreldre var også å finne i Stavanger. Det ble en finfin 9. plass for juniorlaget, som betyr at 
TGK’s guttelag også er i elitedivisjon i 2023. TGK’s dame- og herrelag spilte henholdsvis i 1.- og elite-
divisjon. Damelaget leverte en flott prestasjon på Stiklestad GK som resulterte i en 3.plass. Det be-
tyr 1. divisjon også neste år. Herrene kom på 11. plass som betyr fortsatt elitedivisjon i 2023 på Oslo 
GK. Stor takk til alle TGK’ere som dukket opp underveis i Lag NM’ene for å heie. All oppmerksomhet 
er gledelig for de som deltar. Det motiverer spillerne våre til å legge inn den ekstra lille innsatsen 
hvert år slik at TGK fortsetter å sette preg på største turneringene i Norge! 
 
Også individuelt har TGK hatt flere representanter på øverste nivå. I den eldste klassen på Srixon 
Tour har vi kunnet se hele fire TGK’ere delta. Cedrik Gresseth Kvarme, Mikkel Tetlie, Kristian Jonas-
sen og Aksel Sjøhagen har alle levert fine prestasjoner. I den yngste klassen har Tobias Witzøe Holm, 
Frederik Richardson, Emil D. Trolid og Oscar Smeby også vist seg frem. I løpet av de nasjonale turne-
ringene har alle spillere fått kontinuerlig og personlig oppfølging fra Headpro Tom Vollan. TGK har 
utover dette også hatt representanter på Norgescup og NM hvor Kristian Jonassen og Cedrik Gres-
seth Kvarme var å finne på noen av resultatlistene gjennom sesongen.  
 
TGK sport ser tilbake på et fint 2022, og gleder oss til et nytt år fylt med mye sportsglede på lokale, 
regionale og nasjonale arenaer! 
  



 

  

e. Damekomiteen 
Damekomiteen har i 2022 bestått av: Elin Opphaug (leder), Silje Vollan, Mathilde Gajda Faanes og 
Anita Johannesen 
 

Årsrapport sesongen 2022 for damegruppa Trondheim Golfklubb 

Før sesongen 2022 hadde vi et håp om å rekruttere flere damer til aktivt å delta i vår 

damegruppe. Etter ønske fra flere damer gikk vi denne sesongen mere bort fra 

turneringsformatet på tirsdager og over til vanlig spill uten konkurranse. Vi har dessverre ikke 

klart å rekruttere flere damespillere av den grunn. Vi har hatt det veldig trivelig de dagene vi 

har møttes og vi skal jobbe med å rekruttere flere damer til neste sesong. 

Vi har informert godt om vårt opplegg via facebookgruppa til TKG damer samt på mail til 

alle klubbens damemedlemmer. 

 

I golfbox har vi blokkert 4-5 tirsdagsflighter frem til påmeldingsfrist og åpnet igjen om vi 

ikke har klart å fylle flightene. Påmeldingsfrist 3 dager før spill/turnering har fungert godt. 

Damemedlemmer med formiddagsmedlemskap har betalt greenfee ved spill på ettermiddag- 

og kveldstid. 

 

Organisert trening for klubbens damemedlemmer har vært med Paul Blakie. Han har hatt 4 

plasser til rådighet hver tirsdag. Dette har vært samme dag som vi har hatt vår 

tirsdagsaktivitet. Vi var klar over at dette ikke var noen god løsning før vi starta sesongen og 

vi ser at dette må endres til neste sesong slik at det er mulighet til å delta på både trening og 

tirsdagsaktivitet. Vi må også se på om det finnes løsninger for dametrening hvor man kan 

være flere. Dialog mellom klubbens ledelse og damegruppa må starte tidlig vinteren 2023 slik 

at løsningen for trening blir bedre. 

 

Sosiale aktiviteter; da oppmøtet på tirsdagsaktivitetene har vært lavt, så har vi ikke organisert 

ytterligere aktiviteter for damene på Sommersætra.  Noe vi kunne prøvd til neste år er å 

arrangere noe sosialt uten golfspill for å bli bedre kjent, eks lunsj i byen for TGKs golfdamer. 

Kanskje snu litt på rekkefølgen. Det finnes mange muligheter! 

 

Ladies Tour. Vi har oppmuntret TGKs damer til å delta på Ladies Tour og har hatt noen 

representanter fra TGK ved hvert arrangement. Selv arrangerte vi Ladies Tour på 

Sommersætra 21.juni. Det var 31 damer som deltok fra hhv Stjørdal, Frosta, Stiklestad, 

Klæbu, Stjørdal og TGK. Et fint arrangement. Vi fikk sponset premier fra Nidar og Drivstua 

Gartneri. I tillegg ble det kjøpt inn premier fra Vinmonopolet. Flere av TGK- damene bidro 

med fersk bakst og Terje/ Jan Anders holdt klubbhuset åpent for oss slik at vi kunne spise 

kake/drikke kaffe inne i klubbhuset da været ikke var på vår side denne ettermiddagen. 

Egen damekolleksjon – et av målene for sesongen var å skaffe tilveie en egen damekolleksjon 

for TGKs damer (med TGK-logo). Vi tok opp bestilling fra FJ og fikk levert fine dametrøyer 

til en god pris. Disse trøyene ble bestilt og levert litt på tampen av sesongen 2022, så vi 

gleder oss til å ta dem i bruk til sommeren. 

 

Regnskap er ført kontinuerlig og damegruppa går i pluss. Vi har hatt en fin sesong og gleder 

oss til sesongen 2023! 

 

Om vi skal komme med ønsker for sesongen 2023; søtt, lite damedo for klubbens 

damemedlemmer ved TEE 6 og bedre renhold på toalettfasiliteter i klubbhuset. Vi ønsker oss 

også en oppgradert damegarderobe. 



 

  

 
 
  

REGNSKAP DAMEGRUPPA 2022 
 
DATO ANT. 

 
INNTEKT UTGIFTER OVER/ 

UNDERSKUDD 
SALDO KOM. 

31/5 8 750,- 0,- + 750,- 750,- Pizzasalg 

5 X 150,- 
14/6 4 0,- 0,- 0,- 750,-  

21/6 32 3200,- 
(100,- x 
32 – 
kontigent) 

782,60 
(premier 
vinmonopolet) 

+ 2417,40 3167,40 Ladies Tour, 
32 startende 

5/7 3 0,- 0,- 0,- 3167,40  

16/8 4 0,- 200,- 
(gavekort til 
vinneren) 

-200,- 2967,40  

       

Total 51 3950,- 982,60 + 2967,40 + 
2967,4 

 

 



 

  

Sak 9 – Behandle 
 

a. Klubbens regnskap for 2022 
 
Styrets innstilling til vedtak: Årsregnskap for 2022 godkjennes 
  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

 

b. Klubbens økonomiske beretning for 2022 
 
Styret har valgt å dele opp noen av inntekt- og utgiftspostene som naturlig hører sammen, som ikke 
fremkommer av regnskapet. Dette for å gi klubbens medlemmer et bedre bilde på den underliggende 
driften. 
 

Kontigenter og tilskudd 
Kontonr Konto 2022 2021 

  Salgsinntekt 8.767.508 9.226.133 

3222 Startkontingent 201.093 49.200 

3255 Kontingentinntekter 5.000.717 4.731.396 

3400 Tilskudd 120.000 342.069 

3440 Momskompensasjon 463.154 427.187 

3441 Grasrotandelen 92.269 86.141 

  Annen driftsinntekt 21.000 0 

3900 Andre inntekter - tilskudd 21.000   

  Sum driftsinntekter 8.788.508 9.226.133 

 
Hovedtrekkene på inntektssiden er at vi har en bokført oppgang i kontigentinntekter, sammenlignet 
med 2021. Denne oppgangen er ikke reell, da vi har tapsført ca 250.000.  Bortfall av tilskudd på ca 
200.000. 
 

Kafè & Proshop 
Kontonr Konto 2022 2021 

  Salgsinntekt 1.892.761 2.608.039 

3010 Bevertning, middel sats 292.753 514.131 

3030 Bevertning, høy sats 410.217 181.633 

3050 Baghotel - garderobe - utleie 46.110 29.262 

3060 Proshop utstyr 103.204 443.349 

3061 Proshop softgoods 354.609 132.352 

3063 Pro shop Verksted 3.638 1.868 

3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 33.565 350.216 

3221 Drivingrange 163.395 152.260 

3223 Greenfee 485.270 802.968 

  Varekostnad 981.059 1.062.879 

4310 Varekjøp bevertning - høy sats 229.742 70.497 

4330 Varekjøp bevertning - middel sats 251.417 391.862 

4340 Varekjøp utstyr 343.477 588.635 

4350 Varekjøp softgoods 156.422 11.885 

 
Som tidligere år strever klubben med å etablere en bærekraftig drift av kafe og proshop. Salg av ut-
styr og bekledning i proshop har svært små marginer, som gjør det utfordrende å skape fortjeneste 
på dette salget. For 2022 har vi et reelt tap på ca 40.000 på drift av proshop. Kafedrift er om enn 



 

  

enda mer utfordrende. Det er ressurskrevende, både personell- og kompetansemessig, å lage et at-
traktivt og økonomisk holdbart konsept med det begrensede omsetningspotensialet som foreligger. 
For 2022 har vi en betydelig nedgang i salg av kioskvarer, der vi har høyest fortjeneste, men økning i 
salg av arrangementer, der kostnadene også er høyest.  Det er en positiv utvikling i omsetning på dri-
vingrange og utleie av baghotel. Nedgangen i greenfeeinntekter er betydelig og utgjør størstedelen 
av den totale salgsnedgangen.  Risikone forbundet med drift av kafè og proshop gjør at styret vurde-
rer andre løsninger for disse avdelingene.   
 

Bedrift & Partnere 
Kontonr Konto 2022 2021 

  Salgsinntekt 852.802,16 483.274,00 

3000 Bedriftsinntekter høy sats 730.882,16 483.274,00 

3051 Salg - Baneleie bedrift 45.000,00   

3200 Bedriftsinntekter avgiftsfri 37.320,00   

3201 Bedriftsinntekter lav sats 39.600,00   

 
I februar 2022 ble det opprettet stilling som Salgs- og Markedsansvarlig for å øke inntekten fra be-
drifter og samarbeidspartnere. Av ulike årsaker har klubben ikke klart å øke inntektene fra dette mar-
kedet i tråd med forventningene. Samlet salgsinntekter på dette området er allikevel omtrent på 
nivå fra 2021.  
 

Sportskomiteen - Junior og Elite 
Inntekt tilskudd 2022 

Tilskudd Trondheim Kommune innetrening                       61.157  

Tilskudd LAM                       53.998  

Tilskudd SMN1 "Jr. satsing"                       50.000  

Tilskudd Trondheim Kommune barn & unge                         7.730  

Inntekt tilskudd                     172.885  

Kontingenter                       15.000  

Dugnad                       30.000  

Treningsavgift                       45.700  

Spons                       10.000  

Inntekt intern                     100.700  

Inntekt total                     273.585  

  

Kostnader   

Lag NM Dame, Jr. og Herre                     150.350  

Andre kostnader, inkl trenerressurs                     285.000  

Kostnader total                     435.350  

    

Nettobidrag fra klubben                     161.765  
 
 



 

  

c. Kontrollutvalgets beretning 
Tilført dokumentet 23.03.2023 
 

 
  



 

  

d. Revisors beretning 
 
Styrets innstilling til vedtak: Revisors beretning tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  



 

  

 

Sak 10 – Fastsette Styrehonorar  
 
Styrets innstilling til vedtak: Styrehonorar settes til årskontingent inklusive NGF-avgifter. Dette 
gjelder Styrets leder, nestleder og styre- og varamedlemmer. Dette gjelder til annet vedtak er fat-
tet. 
  



 

  

Sak 11 – Vedta klubbens virksomhetsplan for 2023-2027 
 

Virksomhetsplan Trondheim Golfklubb  
2023-2027 

 
 
 

 

 
 
  



 

  

Innledning 
Klubben har gjennom de siste 2-3 årene vært gjennom en pandemi, som uventet har gitt klubben 
økte muligheter. Rekruttering har vært høy og medlemstallet har økt betraktelig. Samtidig som man 
kan peke på klubbens evne til å rekruttere nye golfspillere, har ikke klubben evnet å ivareta denne 
økonomiske muligheten på en tilstrekkelig måte. Klubben har slitt med svak kostnadskontroll og en 
forbedring må skje i tiden fremover. Vi ser også et det er et frafall før 2023 sesongen, som må stabili-
seres. 
Dette gir klubben lite handlingsrom for å investere ytterligere i årene som kommer, og økonomisk 
soliditet må settes øverst på dagsorden. Generelt har klubben hatt en kostnadsvekst som må stram-
mes inn kommende år. 

Statusrapport 
Statusrapporten gir et bilde av dagens situasjon og hvilken tilstand klubben befinner seg i. 

Bane og anlegg 
Trondheim Golfklubb har ansvar for følgende infrastruktur: Golfbane 9 hull, treningsfasiliteter (dri-
ving range og nærspillsområde), parkeringsplass, veier på golfbanen og bygningsmasse. 
 
Bane 
Generelt god stand, det pekes på noen utfordringer med dårlig masse under enkelte greener og 
fairways. Videre er noen teesteder for små mtp. antall runder som spilles årlig. 
 
Nærspillsområde 
Nærspillsområdet i sin helhet fremstår som egnet for formålet. Det gir medlemmene mulighet til å 
trene på mange ulike typer nærspillslag og putting. Teknisk er greenene av «gammel» kvalitet, noe 
som gir spilleflatene noe svakere kvalitet enn banen. 
 
Driving Range 
Driving rangen oppleves som for dårlig basert på svarene i medlemsundersøkelsen. Styret vil i kom-
mende periode vurdere tiltak innenfor flere ambisjonsnivå for å øke verdien av denne fasiliteten.  
 
Veier/stier bane 
Veiene på og rundt banen er tidvis humpete og i dårlig stand. Dette fører til noe økt slitasje på ma-
skinpark. Infrastrukturen egner seg også dårlig for golfbilbruk. 
 
Klubbhus  
Klubbhuset har en OK standard mtp. butikk, kjøkken, kontor og serveringsfasiliteter. Toalett og gar-
derobefasiliteter er i dårlig forfatning og vil vurderes i kommende periode. 
 
Garasje / verksted 
Fasilitetene for banemannskapet tilfredsstiller ikke bruksbehovet. Klubben har for små lokaler til 
oppbevaring og vedlikehold av maskinpark. Vi har pr. i dag leid et telt for oppbevaring av maskiner i 
tillegg til garasjen. Garasjen er ikke isolert, som vanskeliggjør vedlikeholdsarbeid vinterstid. 
 
 
 



 

  

Medlemsmasse og greenfee 
I perioden 2018 – 2021 har antall aktive golfspillere i Norge økt med 32 %, Trondheim Golfklubb har 
hatt en medlemsvekst på 49 %. Noe som viser at klubben har jobbet godt med rekruttering siste 5 
års periode. Siste års frafall gjør at styret må iverksette tiltak for å bedre ivaretakelsen av nye med-
lemmer.  
 
Medlemstallene er i tråd med hva som er rapportert til Norges Golfforbund pr. 31.12. hvert år. 
Greenfeespillerstatistikk er hentet fra Golfbox (inkluderer ikke turneringsgreenfee). 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Kvinner 119 150 148 169  152 

Menn 546 670 744 819  667 

Totalt 665 820 892 988 819  

 
Årstall 2020 2021 2022 
Antall greenfeespillere 738 816 951 

 
 

Virksomhetsidé / Klubbvisjon 
Trondheim Golfklubb er et idrettslag som har medlemmer som sin viktigste inntektskilde.  Dette 
fordrer at klubben har en bane av høy kvalitet og fasiliteter medlemmene trives med. Videre tilbys 
gjestespill, idrettslig aktivitet, golfkurs, instruksjon og arrangement for eksterne partnere. 

Innsatsområder 
 
Klubben har definert følgende 4 prioriterte innsatsområder for perioden 2023-2027. 

• Økonomi 
o Soliditet 
o Likviditet 
o Alternative inntektskilder 

• Medlemmer / Frivillige 
o Ivaretakelse 
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o Rekruttering 
o Sport 
o Frivillighet 

• Bane / Anlegg 
o Bane 
o Bygningsmasse 

• Organisasjon 
o Kommunikasjon 
o Ledelse 

Arbeidsmål 
 

Økonomi  
 
Soliditet 
• TGK skal skape driftsoverskudd i perioden 

Likviditet: 
• Skape positiv kontantstrøm fra driften 
• Ivareta eksisterende låneforpliktelser og unngå nye låneopptak / leieavtaler 
• Opparbeide en bufferkonto for uforutsette utgifter / nedgangstider  

 
Alternative inntektskilder 
• Inngå og ivareta samarbeidsavtaler til fordel for Trondheim Golfklubb, medlemmene og våre 

partnere 
• Kostnadsnøytral kafé og proshop 
• Evaluere alternativer for drift av kafé / proshop 

Medlemmer / Frivillige 
 

Ivaretakelse 
• Nå en ambassadørscore over snittet i Norge i løpet av perioden 
• Opprettholde en stabil medlemsmasse 
• Tilby treninger tilpasset klubbens ulike grupper 
• Legge til rette for at ulike formelle / uformelle medlemsgrupper i klubben kan benytte anleg-

get i tråd med sine ønsker og behov 

Frivillige: 
• Bemanne alle komiteer 
• Ha dedikerte komitebudsjett og instrukser for alle komiteer 
• Legge til rette for et godt turneringstilbud med variasjon 
• Konkretisere oppgaver frivillige kan bidra med 
• Etablere database for aktuelle frivillige 
• Det skal føres oversikt på hvilke oppgaver frivillige har gjennomført 

 



 

  

Sport: 
• Fortsette et sportslig tilbud primært rettet mot barn og unge 
• Klubben skal ha et inkluderende breddetilbud for barn og unge 
• Etterstrebe samarbeid med andre golfklubber i regionen for de som ønsker å satse på golf 

Rekruttering 
• 50 kursdeltakere i snitt pr. år i perioden 
• 50 % medlem år nr. 2 

 

Organisasjon 
 

Kommunikasjon: 
• Sende ut nyhetsbrev med jevne mellomrom gjennom sesongen 
• Avholde minimum 1 medlemsmøte pr. sesong 
• Være en naturlig samarbeidspartner til andre aktører i nærmiljøet 

Ledelse:  
• Sikre rutiner for at klubbens ansatte er ivaretatt ihht. til krav og lov 
• Være en forutsigbar og seriøs arbeidsgiver 

 

Bane / anlegg 
 

Bane: 
• Gi banemannskapet gode forutsetninger for å gi medlemmene best mulig forhold 
• Lage masterplan for utvikling og vedlikehold av banen / anlegg med tydelige prioriteringer 
• Utvikle driving range til et bedre og mer attraktivt treningsområde 

 
Bygningsmasse: 
• Føre dialog med Trondheim Kommune om bygningsmasse og leieavtale 
• Utbedre toalettfasiliteter  
• Lage en FDV-plan på den bygningsmassen som er i bruk av golfklubben 

 
Styrets innstilling til vedtak: Virksomhetsplan for 2023-2027 vedtas 
  



 

  

Sak 12 – Vedta klubbens handlingsplan for 2023 
 
Handlingsplan 2023 – Trondheim Golfklubb  
  
Økonomi  

• Lage gode rutiner for bedre kostnadskontroll  
• Gjennomgå klubbens ulike leverandører for å redusere kostnader  

  
Ivaretakelse / rekruttering / sport  

• Tilby medlemstreninger til klubbens ulike spillergrupper  
• Ha minimum 50 spillere på kurs i løpet av sesongen  
• Flere medlemsfordeler. Eksempelvis tettere samarbeid med naboklubber  
• Øremerke offentlige støttemidler  
• Forbedre samhold i klubben gjennom å øke aktiviteten i teltet  
• Vurdere greenfee-prising  
• Stille lag på Lag-NM damer, herrer og junior  
• Delta på nasjonale og regionale juniorturneringer  
• Tilby et sosialt miljø for barn og unge som ønsker å spille golf  

  
Marked / samarbeidspartnere  

• Omstrukturere avtaler, slik at man kan involvere partnerne i mer konkrete satsingsprosjekt  
• Se på mulighetene rundt hovedsponsor  
• Markedsføre utleie av festlokaler bedre på nett  
• Arrangere attraktive samlinger for våre samarbeidspartnere  

  
Butikkdrift (kafé og proshop)  

• Undersøke mulighet for eksterne drivere av kafé og proshop  
• Lage en TGK-logokolleksjon. Baller, tilbehør og klær   
• Gi medlemmene tilgang på et bredt utvalg av varer med god kvalitet  

  
Bygningsmasse  

• Kartlegge muligheter og behov for forbedrede toalett- og garderobefasiliteter  
• Male låvevegg  
• Bemanne bygg- og anleggskomite med tydelig mandat og budsjett  

  
Driving range  

• Starte arbeidet med å forbedre rangen   
• Sette ned prisen på rangeballer  
• Innhente frivillig arbeidskraft til plukking av range  

  



 

  

Sak 13 – Behandle innkommende saker og forslag 
 

a. Forslag fra styret: Tidligere kontingentsak fremmet på årsmøte 2022 
 
Fortsettelse av Sak 9.1 fremmet på årsmøte 2022. 
 
Tilført dokumentet 22.03: Se vedlegg i dokumentarkiv på golfklubben.no 
 
 
 
Styret har etter innspill fra kontrollkomiteen, sak i Idrettsforbundets påtalenemd og vurdering in-
ternt i styret kommet frem til at det vil være hensiktsmessig å ikke videre forfølge fakturering av 
kontingenter tidligere år.  
 
Styrets innstilling til vedtak: Saken avsluttes  
 
 

Sak 14 – Fastsette medlemskontingent  
 
Kontingent for 2023 ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i desember 2022. 
Derfor innstiller styret på å vedta kontingent for 2024 og treningsavgift for 2023. 
 
Styrets forslag til vedtak: Alle kontingentkategorier for 2024 KPI-justeres nov 2022 – nov 2023, 
med utgangspunkt i vedtatte 2023 kontingenter. Med en maksimal ramme på 3,5 % og Minimum 0 
%. Beløpet rundes opp til nærmeste 10-krone.  Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgifter 
for sesongen 2023 (tilført dokument 22.03.2023).   



 

  

Sak 15 – Vedta klubbens budsjett for 2023 
 
Styret legger frem følgende forslag til klubbens budsjett for året 2023. 
 

 
 
Styrets innstilling til vedtak: Styrets forslag til klubbens budsjett for 2023 vedtas.  

Inntekter 2022 regnskap 2023 budsjett

Kontingent 5.000.717       4.050.000      

Greenfee 485.270          430.000          

Kafé 1.023.635       1.000.000      

Proshop 461.451          455.000          

Samarbeidsavtaler 852.802          832.000          

Tilskudd 675.423          618.000          

Annen inntekt 289.210          495.000          

Sum inntekt 8.788.508       7.880.000      

Utgifter 8.745.945       7.659.200      

Varekostnad 1.085.228       780.000          

Lønn 3.549.257       3.325.200      

Banedrift 1.303.815       1.445.000      

Regnskap, revisjon og faktura 486.018          305.000          

NGF kontingent 398.856          275.000          

Avskrivninger 341.420          325.000          

Annen driftskostnad 1.581.352       1.204.000      

Driftsresultat 42.564            220.800          

Netto finansposter 171.281-          173.500-          

Resultat 128.717-          47.300            



 

  

Sak 16 – Behandle klubbens organisasjonsplan 
 

Funksjonsbeskrivelse og organisasjonsplan for Trondheim Golfklubb 
 

Organisasjonskart 

 

Årsmøtet 
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars. 

Valgkomiteen 
Velges av årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. Komiteen legger fram innstilling på kandi-
dater til alle tillitsverv som velges på årsmøtet, inklusivt kontrollutvalg. 

Kontrollutvalg 
Skal påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet organisasjonsledds regel-
verk og vedtak med søkelys på at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring og at klubbens mid-
ler brukes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. Kontrollutvalget skal fore-
legges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet og gi en uttalelse til de saker som ligger innen-
for sitt arbeidsområde. Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter og gi en beretning til årsmøtet. 

Årsmøte

Styret

Daglig leder

Banedrift

Marked / Proshop

Headpro

Kafé / Bevertning

Komitéer

Sport

Turnering

Handicap

Dame

Senior

Anlegg og bygg

Sponsor og arrangement

Kontrollutvalg Valgkomité

Revisor



 

  

Revisor 
Årsmøtet engasjerer revisor som gir sin beretning til årsmøtet. 

Styret 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  Styret skal iverksette årsmøtets og overordnet 
organisasjonsledd regelverk og vedtak, påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 
samsvar med de vedtak som er fattet, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regn-
skap- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 
Styret oppnevner komiteer og utarbeider instruks for disse. 
Styret oppnevner ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

Daglig leder 
Daglig leder arbeider etter instruks fra styret, utfører de daglige administrative funksjoner i klubben og 
iverksetter styrets vedtak. Sammen med de andre ansatte, som daglig ledere er delegert personalansvar 
for, skal daglig leder sørge for at klubbens bane og anlegg, sportslige tilbud og klubbens øvrige fasiliteter 
og tilbud ivaretas innenfor de til enhver tid gjeldende vedtak, rammen og planer. 

Komiteer 
Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette eller nedlegge komiteer, og vedta instruks for hvordan disse skal 
organiseres, ledes og hvilke oppgaver de skal utføre. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 
klubbens organisasjonsplan. 

KOMITEER FOR 2023 
Turnering 
Handicap 
Senior 
Dame 
Sport 
Bygg og anlegg 
Sponsor og arrangement 
 
 
Styrets innstilling til vedtak: Organisasjonsplanen vedtas 
 

Sak 17 – Valg 

a. Styreleder og nestleder 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder Kenneth Enæs-Hanssen (gjenvalg 2 år) 
Nestleder Christian Smeby (ikke på valg) 

b. Styremedlemmer og varamedlemmer 
 
Styremedlem Guro Dalen (gjenvalg 2 år) 
Styremedlem Hallgrim Eggen Stjern (ikke på valg) 
Styremedlem Jeanette Hagen (ikke på valg) 
 
  



 

  

1. vara Ruben Kjølsø (gjenvalg 1 år) 
2. vara Anita Johannessen (gjenvalg 1 år) 
3. vara Arne Gripp (gjenvalg 1 år) 

c. Kontrollutvalg 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder Ottar Bjørnbeth (ikke på valg) 
Medlem Turid Røe (ikke på valg) 
 
1. vara Mads Kristiansen (gjenvalg 1 år) 
2. vara Bjørn Syllander Larsen (ny 1 år) 
 
 

d. Representanter til ting og utvalg 
 
Styrets innstilling til vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og utvalg 

e. Valgkomite  
 
Styrets innstilling til valgkomite: 
 
Leder Håvard S.B. Sletten (gjenvalg 1 år) 
Medlem Silje Steen Vollan (gjenvalg 1 år) 
Vara Johan Kvarme (gjenvalg 1 år) 
 
 

Sak 18 – Engasjere revisor 
 
Styret innstilling til vedtak: Klubben reengasjerer revisor BDO AS v/ Lars Terje Klæth 
 
 


