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PROTOKOLL FRA ÅNSNNøTE I TRONDHEIM GOLFKLUBB
ONSDAG 6. MARS 2OI9 KL. 19.00

Radisson Blu Royal Garden

Sak l. Godkienne de stemmeberettigede
Følgende hadde ordet: Øyvind Fries
Tilstede var 31 stemmeberettigede. I tillegg var det 4 uten stemmerett tilstede.

Vedtak De stemmeberettigede ble godkjent.
Daglig leder Terje Skogseth ble gitt talerett under årsmøtet.

Sak 2. Godkienne innkallins, sakliste og forretningsorden
Følgende hadde ordet: Øyvind Fries

Godkiennine av innkallinq

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.
Vedtak: Innkallingen godkjennes

Godkiennins av saklisten

Forslag til sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretringsorden.
3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle styrets beretning med komiterapporter for 2018
5. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker,

7. Behandle Handlingsplan for 2019
8. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100 og treningsavgift, eller gi gruppestyrene

fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet for 2020
9. Vedta klubbens budsjett for 2019
10. Behandle klubbens organisasjonsplan.
11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar
12. Valg

Åpen post:
Etter årsmøtet er det anledning tilå komme med synspunkter/spørsmål til ssnet.

Vedtak Forslag til sakliste godkjennes.
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Godkienning av forretninssorden

Forslag til forretningsorden:
l. Møtet ledes av den valgte dirigenten
2. Protokollen føres av den valgle sekretæren.

3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5min første Bmg, 3 min andre gang og
2mntredje gang

Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å
foreslå strek.

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis I minutt taletid.
5. Æle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagstiller.

Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes
tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.

6. Med unntak for lovendringer avgiøres alle saker med alminnelig flertall.
7. I protokollen føres inn hvem som har hatt ordet i sakene, alle forslag og vedtak som er

truJfet med antall stemmer for og imot.

Vedtak: Forslag til forretningsorden godkj ennes.

Sak 3. Vals av dirisent. referent os 2 medlemmer til å underskrive nrotokollen
Følgende hadde ordet: Øyvind Fries

Yedtak: Følgende ble valgt:
Dirigent: Kirsti Jaråker
Referent: Tudd Seime

Til å underskrive protokollen: Geir Ame Sjøhagen og Roger Lysholm

Sak 4. Behandle styrets beretnine med komiterapporter for 2018
Følgende korrigeringer ble giort til saksframlegget:
- under Økonomi står det om egenkapitalen følgende: «Dette er godt innenfor målet iht
klubbens virksomhetsplan, som er 20 Yo av totalkapitalen:» I klubbens virksomhetsplan 2017-

202A stir det: «Opparbeide en egenkapital tilsvarende minimum 25 prosent av omsetningen.»
- under «Administrasjon og daglig drift» skal det stå at Jonas Instad Hole har vært ansatt på

timebasis.

Føleende hpdde ordet:
Øyvind Fries, Snorre Auran, Finn Hjulstad, Terje Skogseth, Kirsti Jaråker, Eiliv Flakne, Turid
Seime

Vedtak: Styrets beretning godkj ennes.
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Følgende korrigering ble giort til saksframlegget:
- I Note 4 står det i siste avsnitt «Gjenværende leieperiode er 31 år.» Leieavtalen løper til
0l.U.2A$ så da er den gjenværende leieperioden 24 år.

Følgende hadde ordet: ØyvindFries, Terje Skogseth

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes
Vedtak: Regnskapet godkjennes

Sak 6. Behandle forslag os saker
Ingen forslag eller saker var fremmet for behandling.

Sak 7. Behandle Handlinssplan for ?019
Følgende hadde ordet: Øyvind Fries, Kirsti Jaråker, Kolbjørn Hole, Terje Skogseth, Turid
Seime

Kirsti Jaråker fremmet følgende forslag om tilfø),elser:
1. Til avsnittet om «Økonomi» tilføyes et punlt:
«Redusere klubbens lønnskostnader slik at vi har god margin til giennomsniusnivå i Golf-
Norge, i forhold til ikke å overstige 38 prosent av klubbens omsetning.»
2.Til avsniffet om «Medlelnmer og Aktivitet» tilføyes et punkt:
«Avholde minst to medlemsmøter* et om våren og et om høsten.»
3. Til avsnittet om «Anlegg» tilføyes et punkt:
«Utarbeide plan for forbedring, drift og vedlikehold av drivingrangen.»

Votering:
Forslagene fra Kirsti Jaråker :
Forslag l: Forslaget falt - 21stemte imot.
Forslag 2: Enstemmig vedtatt.
Forslag 3: Vedtatt mot} stemmer.
Styrets forslag med vedtatte ttlføyelser: Enstemmig vedtatt.

Vedtak Styrets forslag til Handlingsplan for 2019 medvedtatte tilføyelser enstemmig
vedtatt.

Målsetting
Trondheim Golfklubbs hovedmål er å ffi flere og bedre golfspillere, og skape idrettsglede,
meningsfull fritid og stolte medlemmer.
Et nytt og foreslått verdigrunnlag er stikkordene Tid - Glede - Kvalitet, i tråd med klubbens
markedsposisjon som <<Norges fineste t hulls bane, midt i byen».
Det skal jobbes med forankring av reviderte verdier i2Ol9 i et samarbeid mellom klubbens
medlemmer, ansatte og styre.
Trondheim Golfklubb skal tilrettelegge golf som konkurranseidrett og som helsefremmende
trening" Trondheim Golfklubb skal drive, vedlikeholde og videreutvikle Sommersetra
golfbane.
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12019 vil følgende aktiviteter og tiltak bli vektlagt:

Økonomi
o Videreføre nøktem økonomistl"ring, med fortsatt målsetring om å bygge en robust

økonomi. Samtidig vil det være et fokus på åholde kostnadene nede §enno ml0l9, og
opparbeide en bedret likviditet.

r Tilrettelegge for å øke medlemsmassen og aktiviteten.
o Øke trivsel og familieprofil samt bygge opp under større frivillighet og derigiennom

redusere kostnadene.

Medlemmer & aktivitet
o Gjennom fokus pilTid - Glede - Kvalitet,øke medlemsmassen.
r Fokusere på familier, trivsel, bane og sport.
o Øke andelen av yngre spillere gjennom tiltak som eksempelvis Mulitisportuka.
o Skape økt engasjement fra eksisterende medlemmer gf ennom aktiviteter på anlegget,

men også gjennom bedre kommunikasjon mellom administrasjon og medlemmene
o Avholde minst to medlemsmøter- et om våren og et om høsten.

Organisasjon
o Idrettslaget er avhengig av frivillighet for å kunne opprettholde og forbedre tilbudet til

våre medlemmer. Gjennom å tilrettelegge for frivillighet vil vi utvikle og ivareta
frivillighetskulturen i klubben. Styret skal legge til rette for at klubbens medlemmer i
økende grad deltar i blant annet l«tmitdarbeid.

o Ajourføre avtaler og maler for disse.
. Gjennomgå administrative verktøy for klubbens administrasjon, i den hensikt å sil«e et

mer moderne system, med nødvendig brukervennlighet for alle involverte. Systemet
må også sikre bedre arkiveringsrutiner med henblikk på bl.a. GDPR.

AnIegg

r Videreføre arbeidet med en masterplan for bane.

o Utnerme en arbeidsgruppe med historisk innsilt som kan følge opp og endelig avklare
forhold vedrørende rehabilitering av hovedhuset og gulhuset i samarbeid med
Trondheim kommune.

o Målsetrdngen for banen er å videreutvikle de positive elementene fra 2018-sesongen.
r Videreutvikle banepersonalet så alle involveres og uwikler et ansvar for å presentere en

bra bane-
o Utarbeide plan for forbedring, drift og vedlikehold av drivingrangen.
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Sak 8. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100 og treningsavgift, eller gi
gruopestvrene fullmakt til å fastsette treninqsavsift for gruppens aktivitet for 2020
Følgende hadde ordet: ØyvindFries, Kirsti Jaråker, Finn Bakke Ot*", K"lbjr* Hole, Terje
Skogseth, Siri Berg, Finn Hjulstad, Snorre Auran, Sveinung Berg

Styrets forslag til vedtak for kontingenter for 202A:
Det ble vedtatt å innføre en indeksregulering av vedtatte kontingenter for 2019 for kommende
år. Kontingentene økes iht. konsumprisindeksen ved årets utløp,

Kirsti Jaråker &emmet føleende forslag:
Saken utsettes. Saken behandles på klubbens årsmøte i2020.

votertng over utsettelsesforslagef: 28 stemte mot utsettelse av saken. Behandlingen av saken
fortsafie.

Kirsti Jaråker fremmet føleende forslag
Medlemskontingent for 2020 vedtas med de safiIme kontingentkategorier og kontingenter som
i2at9.

Votering: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt. 2 stemte for forslaget til Kirsti Jaråker

Yedtak:
Det ble vedtatt å innføre en indeksregulering av vedtatte kontingenter for 2019 for kommende
år. Kontingentene økes iht. konsumprisindeksen ved årets utløp.

Sak 9. Vedta klubbens budsjett for 2019
Følggnde hadde ordet: Øyvnd Fries, Terje Skogseth, Erik Bredesen, Snorre Auran, Turid
Seime, Finn Hjulstad

Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes
Vedtak: Budsjettet godkjennes
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Budsjett TGK 2019 Budsjett 2019 Resultat 2018
Inntekter Sum
Sirnrarfue idsavtir Ier 8!rrl50* YU I IVU
K+ntinEent*r rj:182.180 A^^åtralouJt / I
GreenfeeIVTGrts*glrcrte I .3-5!ri3CIii I t tuua
Tiiskudd 46200i1 498553
Ånnen Dl iftsilrlrteht 3S5'30'3 58668CI
Eevertning fi40*00
Fra §hop 55*0,]0 547S66
§{.Jh4 ER§FT S!N NTEKTER 6684980 65CI918r

Kostnader
Varekjop Pro §hop 425500 490037
Varekiøp Severtrring r++Or+YO

Kiul:hkos*rader +uNul+ 348546
Lsn rlskLlsttlirfler' /\.{4li , ? \-l!-t

Avskriv ingen {!-ihl li ii t

Le iekostrrader /..+ I VutJ

ilrift irnleEg 540500 +ovtr'.o
Kcrrtlorkostnilder. JJY+UU )Qn'! A i

Fl.ernmedt-jenester Ibd+UUU i33538
Årrnen Ol iftskc,stnaci 503200
Sum driftskostnader 6346723

FINANS

Suln Anner: Re*tekostlrad ig0§09
Netto Finans - r xx.{f ti I

r A^4AA. I YUYUV

RE§ULTAT FøR $KATT '149957 110240

Sak 10. Behandle klubbens orsanisasionsplag
Følgende korrigering ble giort til saksframlegget:
- i forslag til klubbens organisasjonsplan står revisor oppført i «boks» sammen med
kontrollkomiteen. Revisor er ikke del av klubbens organisasjon og skal strykes.

Følgendg hadde ordet: Øyvind Fries

Fo rsla g til vedtak: Organi sasj onsplanen godkj ennes.
Vedtak: Organisasj onsplanen godkj ennes.
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Klubbens organisasjonsplan 201 9

Sak Ll. Engasiere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar
Følgende korrigering ble gjort til saksframlegget:
- i styrets forslag står det «........ tilsettes som revisor......». «Tilsettes» endres til
«engasjeres».

Forslag til vedtak
Revisjonsselskapet Revisor Ame Klæth AS (bdo) engasjeres som revisor og honoraret
fastsettes til k. 25 000 eks.mva
Vedtak Revisjonsselskapet Revisor Ame K1æth AS (bdo) engasjeres som revisor og
honoraret fastsettes til kr. 25 000 eks.mva

Sak 12. Yale
Følgende korrigeringer ble giort til saksfrarnlegget:
- i oppsett over valgkomiteen skal Thomas Nicolaisen stå som medlem istedenfor Vegard
Aune som hadde vært medlem i komiteen.
- for Konkollkomiteen skal det stå valg av to medlernmer - det velges ikke leder.
- styret la frem endret forslag til valgkomite

,T
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Følgende ble valgt:

S§ret

Kontrollkomite

valg av representanter til ting, og møter i de organisasjoner klubben er
tilsluttet

Vedtak Styret får fullmakt til å oppnewe representanter til ting og møter i de organisasjoner
klubbenen tilsluttet.

Valgkomite etter forslag fra styret:
Leder Siri Berg
Medlem Eiliv Flakne
Medlem Øyvind Fries
Varamedlem Thomas Nicolaisen

Trondheim 7. mars t9
sj

,4 / *"')å
Turid Seime
referent

Kolbjørn Hole Leder Ny for 2 år
Finn ulstad Nestleder for 1 ar

Pettersen Styremedlery N for 2 årr

Ruben Kjølsø Styremedlem Ny for 1 år

Kathrine Koren
ertnes

Styremedlem Ikke på valg

Yrr Mdrch Varamedlem Gjenvalg 1 år
Marius Mattson Varamedlem Ny for I år
Roger Lysholm Varamedlem Ny for 1 år

Briu Mellegard Medlem Gjen]aalg
Stig Rønne Medlem Gjenvalg
Sverre Moe Varamedlem Qjqnvalg
Gerd Helen Aune Varamedlem Gienvalg
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