PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2021
I HAGA GOLFKLUBB
(org. nr. 983 790 100)
Etter innkalling fra styret ble det holdt digitalt årsmøte i Haga Golfklubb onsdag 17.3.2021, kl. 18:00.
Åpning
Klubbens leder Kirsten Fuglseth ønsket de fremmøtte medlemmer velkommen.
Til behandling forelå:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Godkjenning av stemmeberettigede
Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
Godkjennelse av innkalling
Godkjenning av sakslisten og forretningsorden
Behandle HGKs årsberetning
Behandle HGKs regnskap i revidert stand, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning
Bestemme klubbens organisasjonsplan
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta klubbens budsjett
Valg

1.0

Godkjenning av stemmeberettigede
Det var 185 stemmeberettigede til stede.
Opplest opptellingsresultat ble enstemmig vedtatt.

2.0

Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:
Ordstyrer:
David Bjørn Blix
Referent:
Susan Brown
Protokoll:
Ragnhild Bøhn
Protokoll:
Bobby Bastviken

3.0

Godkjennelse av innkalling
Innkalling ble enstemmig.

4.0

Godkjennelse av saksliste og forretningsorden
Saksliste og forretningsorden ble enstemmig.

5.0

Behandle klubbens årsberetning
Klubbens årsberetning, inkludert årsberetningene fra gruppene ble fremlagt for samlet
behandling.
Årsberetningene ble enstemmig vedtatt.

6.0

Behandle klubbens regnskap i revidert stand
Årsregnskapet med, resultatregnskap, balanse og noter, samt revisors og kontrollutvalgets
beretning ble fremlagt.
Det fremlagte regnskapet, inkludert revisors beretning og kontrollutvalgets beretning ble
enstemmig godkjent.

7.0

Bestemme klubbens organisasjonsplan
Klubbens organisasjonsplan ble foreslått utvidet med en frivilligkomite.
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer
etter forslag fra gruppene.

8.0

Behandle innkomne forslag
Saker fra styret
Klubbens virksomhetsplan 2020 – 2023
Høsten 2019 jobbet klubb og AS sammen ut en felles virksomhetsplan (VP). Planen ble
presentert og drøftet med komitelederne våren 2020.
Resultatene av tiltak og innsats knyttet til klubbens ansvarsområder i VP for 2020 er
redegjort for i styrets beretning.
Styret ønsker at VP planen skal være kjent og forankret blant medlemmene. Styret legger
derfor planen for 2020 – 2023 frem til orientering.
Styrets leder presenterte og gjennomgikk planen i årsmøtet.
Årsmøtet tok virksomhetsplanen for Haga Golf for 2020 – 2023 til orientering uten
innsigelser.
Det forelå ingen andre innkomne saker til behandling

9.0

Fastsette kontingent
Følgende kontingenter ble foreslått: kontingent og treningsavgifter for 2022 og 2023
• Medlemskontingent for aksjonær i Haga golf AS

kr. 900.-

• Medlemskontingent for junior med spillerett (til og med 25 år)

kr. 900.-

• Medlemskontingent for årsleietager av spillerett

kr. 900.-

• Medlemskontingent for Greenfeemedlem, senior

kr. 2500.-

• Medlemsavgift for Greenfeemedlem, junior

kr. 1500.-

For å utøve spillerett på banen kommer i tillegg til medlemsavgiften kostnaden
for den årlige baneavgiften, fastsatt av Haga Golf AS.

For å utøve spillerett på banen kommer i tillegg til medlemsavgiften kostnaden
for kjøp av et årlig medlemskap med spillerett (en årlig baneavgift), fastsatt av Haga Golf AS.

For å utøve spillerett på banen kommer i tillegg til medlemsavgiften kostnaden
for den årlige baneavgiften, fastsatt av Haga Golf AS.

Medlemskapet er for seniorer uten aksje eller leid spillerett.
Gjeldende greenfee betales hver gang man spiller og adgang til spill gjelder kun på hovedbanen.

Medlemskapet er for juniorer uten aksje eller kjøp av et årlig medlemskap med spillerett.
Gjeldende greenfee betales hver gang man spiller og adgang til spill gjelder kun på hovedbanen.

