Til medlemmene i Borre golfklubb
Horten, 15.02.2022

Innkalling til årsmøte i Borre golfklubb 2022

Styret innkaller til årsmøtet, torsdag 17. mars klokken 1900 på Thon Hotell, Horten
Påmelding skjer via golfbox og turneringen "ÅRSMØTET 2022"
For første gang på 2 år har vi gleden av å innkalle til ett fysisk årsmøte igjen!
Det planlegges for ett fysisk årsmøtet, men vær forberedt at det kan bli ett digitalt møte. Påmelding skjer uansett
i golfbox.
1.
2.

meld deg på følgende turnering i golfbox; Årsmøtet 2022
møt deretter opp på Thon Hotell, 17. mars 2022 klokken 1845.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 3. mars klokken 23:59, til
vår e-postadresse klubben@borregb.no. Alle innkommende forslag må signeres før de sendes inn.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før
årsmøtet på vår hjemmeside https://www.borregb.no. Det vil ikke bli printet ut eksemplarer, så husk å lese
dokumentene før møte, eventuelt print ut på egenhånd.
Det er viktig at alle setter seg inn i dokumentene på egenhånd, da vi ikke kommer til å lese opp hvert enkelt
punkt. Beretningen bli ikke lest opp i plenum.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Borre golfklubb i minst én måned,
fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Borre
golfklubb.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Marius Bugge kontaktes på enten på buggemarius@gmail.com eller
telefon 4028 3202.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i Borre golfklubb ved Marius Bugge, leder
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Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Borre golfklubb 2022
Styret viser til innkalling til årsmøte den 15.02.2022
Årsmøtet avholdes den 17.03.22 klokken 1900 – Fysisk oppmøte på Thon Horten Hotel
Grunnet covid-19 kan det være dokumenter som ikke signert av styret.
saklisten for årsmøtet:

Sak 1:

Godkjenne de stemmeberettigede

Ifølge NIFs lov lov 2-5 (1), for å ha stemmerett, må personen ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret,
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Basert
på lovutvalgets uttalelse, så gjelder økonomiske forpliktelser i denne sammenhengen;
medlemskontingenten.
Styret innstilling:
De frammøtte representantene godkjennes. Det er XX stemmeberettigede.
VEDTAK:

Sak 2: Velge dirigent

Styrets innstilling:
Jan Sollid velges som dirigent.
VEDTAK:

Sak 3: Velge protokollfører

Styrets innstilling:
Vigdis No'omi Halvorsen velges som protokollfører
VEDTAK:
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Sak 4:

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Styrets innstilling:
XX og XX velges til å signere protokollen
VEDTAK:

Sak 5:

Godkjenne innkallingen

Styrets innstilling:
Innkallingen godkjennes
VEDTAK:

Sak 6:

Godkjenne saklisten

Styrets innstilling:
Sakslisten godkjennes
VEDTAK:
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Sak 7:

Godkjenne forretningsorden

Styrets forslag til forretningsorden
a. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten i tråd med NIFs lov og idrettslagets lov
b. Den valgte protokollføreren skriver protokollen fra årsmøtet
c. Taletid bes om ved å rekke opp en hånd for å tegne seg på talerlisten.
d. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak.
Taletiden begrenses til:
i. Tre minutter for første gang
ii. To minutter for andre og tredje gangs innlegg.
iii. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
e. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt.
f. Alle forslag må leveres skriftlig og forslagstillers navn må stå på innlevert forslag.
g. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.
h. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Styrets innstilling:
Forslag til forretningsorden godkjennes
VEDTAK:

Sak 8:

Behandle Borre golfklubbs årsberetning

Årsberetningen vil ikke bli lest opp i plenum, derfor bes medlemmene om å gjøre seg kjent med
denne før årsmøtet.
Styrets innstilling:
Årsberetningen godkjennes
VEDTAK:
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Sak 9:

Behandle Borre golfklubbs regnskap i revidert stand og
kontrollkomiteens rapport

a. Revidert regnskap
b. kontrollutvalgets beretning
Styrets innstilling:
Regnskapet og kontrollkomiteens beretning godkjennes
VEDTAK:

Sak 10: Behandle forslag og saker

a. Lovendring § 10 (14) Endring i styrets sammensetning – Forslagstiller: styret
Styret foreslår at teksten i loven endres til å samsvare med NIF's lover for styresammensetning
Begrunnelse:
Styret ønsker å endre loven slik at den samsvarer med NIF's anbefaling til styresammensetning.
Styret består i dag av 2 vara medlemmer, styret ser ingen grunn til dette når NIF anbefaler 1
medlem.
Forslag til ny ordlyd i § 10 (14):
"14.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nesteleder og tre styremedlemmer og ett varamedlem
Styrets innstilling til vedtak:
Ny lovtekst godkjennes

VEDTAK:
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b. Innkommet forslag om å kjøpe inn og bygge start-bod på hull 1 – Forslagstiller:
Turneringskomiteen v/Mette Humphries
Begrunnelse: Borre golfklubb ber Borre golfbane as om tillatelse til å oppføre en start bod på hull 1.
Forslagstiller ber om at 200 000kr settes av til prosjektet i klubbens budsjett. Klubben skal således
stå for kostnaden.
For å se forslaget i sin helhet, henstilles det til sakspapirene hvor hele forslaget ligger vedlagt.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget, men plassering, størrelse og utforming må utarbeides
og til slutt godkjennes av baneeier. Styret foreslår derfor følgende vedtak til årsmøtet; Styret gis
fullmakt til å gå i dialog med baneeier for å se på muligheter og løsninger. Dersom det er aktuelt for
baneeier, gis styret ett prosjekt- budsjett på 100 000kr for å sette i gang og ferdigstille prosjektet.
Merk at godkjenning medføre ett budsjett i minus (bruk av egenkapital)
VEDTAK:

Sak 11:

Fastsette medlemskontingent

A1 Forslag til kontingent endring for alle medlemmer som er fra 0 til og med det året man
fyller 20år.
I satsningen på barn og unge, foreslår styret at vi endrer
klubbavgiften/medlemskontingenten for alle barn og unge fra henholdsvis 500kr for junior
og 300kr for knøtt til en fast sum på 200 kr, uavhengig av alder opp til og med det året du
fyller 20 år. Årsaken til dette er for å tilgjengeliggjøre golfen for barn og unge, uten å påføre
de en unødvendig stor kostnad, samt for å kunne inkludere barn og unge som kanskje ikke
har mulighet for å delta i organisert aktivitet grunnet dårlig økonomi hjemme f.eks.
Styrets innstilling til vedtak:
Klubbavgift/medlemskontingent for barn og unge i alderen 0-til og med 20år settes til 200kr
VEDTAK:
A2 Fastsette medlemskontingent for voksen 21-99år
Styres forslag til medlemskontingent for voksne i 2022
Medlemskontingent holdes uendret på 800kr pr medlem som er 21 år og eldre.
Styrets forslag til vedtak:
Medlemskontingent for voksne 21-99år holdes uendret.
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VEDTAK:
c. Fastsette treningsavgifter, evt gi fullmakt til dette
Styrets innstilling til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 2022.

VEDTAK:

Sak 12: Vedta Borre golfklubbs budsjett

Styrets innstilling til vedtak:
Budsjett for 2022 godkjennes og er å anse som ett rammebudsjett.
VEDTAK:

Sak 13: Behandle Borre golfklubbs organisasjonsplan

Saken realitetsbehandles ikke, ingen endringer i organiseringen er gjort eller bedt om.
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Sak 14: Foreta følgende valg: Styret

14.1a Leder
Valgkomiteens innstilling til leder (2 år): Marius Bugge
VEDTAK:
14.1b Nestleder
Runar Moen (ikke på valg)
14.1c styremedlem[mer]
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:
a. Mette Humphries (2 år)
b. Trine Johnsen 2(år)
Øvrige styremedlemmer er ikke på valg – Børre Lyder Hofsøy
VEDTAK:

14.1d Varamedlem[mer]
Valgkomiteens innstilling til varamedlem:
Vara 1: Trine Røkaas velges for 1 år
(Vara 2: Anne Lin Fredheim velges for 2 år) Vara 2 velges kun der sak 10.a ikke godkjennes.
VEDTAK:
14.2a Kontrollutvalg
Valgkomiteens forslag til medlemmer av kontrollutvalget
a.
Leder – Bjørn Schmidt – gjenvelges for 2 år
b.
Medlem – Tove Rakel Tangen – ikke på valg
VEDTAK:
14.2b Varamedlem
Valgkomiteens forslag til varamedlem
May Gunn Sleipnes – gjenvelges for 2 år.
VEDTAK:
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14.c Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Styrets innstilling til vedtak:
Styret i Borre golfklubb gis fullmakt til å oppnevne representantene det anser som
nødvendig for å ivareta møter og ting i de organisasjonsledd klubben har
representasjonsrett.
VEDTAK:

14.d Valgkomite
Styrets forslag til valgkomiteen:
14.d1 Leder
VEDTAK:

- Erland Bratli, 1 år

14.d2 Medlemmer – Maria Strøm, 1 år
- Roy Solberg, 1 år
VEDTAK:
14.d3 Varamedlem – Vigdis No'omi Halvorsen, 1år
VEDTAK:

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere Borre golfklubbs regnskap – Revisjonsfirma
Hotvedt & Co AS

Styretsinnstilling til vedtak: Revisor godkjennes for 2022
VEDTAK:
Årsmøtet avsluttet: 17.03.22 klokken:
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[Vedlagt følger følgende dokumenter:
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand – enn så lenge urevidert. Revidert kommer
- Kontrollkomiteens beretning
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
- Styrets forslag til budsjett
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Borre golfklubb v\styret, kontaktes på e-postadresse
buggemarius@gmail.com eventuelt til klubben@borregb.no
Med vennlig hilsen
styret i Borre golfklubb
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1. Medlemsutvikling 2021
A. Medlemsoversikt
Borre golfklubb hadde pr 31.12.20, 610 medlemmer. I tillegg er det 20 spillere som ikke er
forbundsmedlem. 31.12.21 var tilsvarende tall 803 aktive medlemmer. En positiv utvikling som tilsier
en økning på 193 medlemmer eller prosentvis økning på 31,6.
Pr 31.12.2021 ser fordelingen av medlemmer slik ut:

Det er tidligere år benyttet standard statistikk for fremvisning i årsmøtene. Men ut ifra hvilke tall som
blir benyttet av NIF og NGF så er det tallene fra IDRETTSREGISTRERINGEN (NIF) som er de korrekte
tallene for medlemskap. Dette er også de samme tallene som blir benyttet ved tildeling av diverse
tilskudd fra NIF og det offentlige.

B. Vurdering av situasjonen
Det typiske medlemmet er mann på 50,5 år og et golfhandicap på ca. 28,6. Dette viser tydelig at
klubben har fått mange deltagere via VTG kurs. HCP snitt er økt med 8,6 siden fjoråret. Gjennomsnitt
alder for alle medlemmer er 50,4 år. Damene, 56,7år og Herrer 47,9 år. Alderes på medlemmene i
klubben spenner seg fra 6 år til 91 år. Hcp er alt fra laveste på 0 til høyeste på 54.
På junior siden ser vi en positiv økning i alderen 0-19 år fra fjoråret (55) til årets 80 barn og unge!
Satsingen på barn og unge ser ut til å virke og vi må rette en stor takk til alle som har bidratt på dette
området.
Årett 2021 har vært noe preget av Covid-19 situasjonen, men dog ikke sammenlignbart med 2020.
Styret har avholdt få møter, mens dialogen blant styrets medlemmer har vært kontinuerlig gjennom
sesongen.
Den store "snakkisen" i 2021 har selvsagt vært salget av hovedgården. Det foreligger pr 07.01.22
ingen nyheter om dette enda. Det vi derimot er 100% sikre på, er at det vil være både aktivitet,
golfbane og golfklubb fremover også. Styret vil så snart de får beskjed om noe, informere
medlemmene umiddelbart. Dette vil også baneselskapet gjøre selvfølgelig.

2. Styrets arbeid
A. Styrets sammensetning
Leder: Marius Bugge
Nestleder: Runar Moen
Styremedlemmer: Mette Humphries, Vigdis Naoomi Halvorsen og Børre Lyder Hofsøy
Varamedlem: Jonathan Jacobsen og Marit Tetlie
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Kontrollkomite: Medlemmer Bjørn Schmidt (leder), May Gunn Sleipnes og Tove Rakel Tangen
Valgkomite: Erland Bratli (leder), Inger Holt og Lars Markusson
Forretningsfører: Charlotte Bonett v/ BDT Viken Regnskap (permisjon) Celina Skansaar overtok
oppgavene i mellomtiden.
B. Styremøter og styrets arbeid
Det har blitt gjennomført 6 styremøter. Styret har også hatt noen arbeidsmøter digitalt, samt møter
med baneselskapet når dette har vist seg å være nødvendig eller ønskelig. Hoved fokus i møter med
baneselskap har hovedsakelig omhandlet samarbeid (ett godt ett) og hvordan vi kan videreføre dette
i fremtiden.
Styrets leder har i sitt arbeid hatt fokus på økonomistyring, medlemsregister og ajourføring av dette,
oppfølging og samarbeid med junior leder for å kunne legge til rette mest mulig for gruppen med
barn og unge. Nestleder har håndtert alle søknader om tilskudd for 2021 og dette er godt synlig i
resultatet. Han har også bidratt med dugnadsgjengen. Øvrige styre-medlemmer har bidratt der det
har vært mest naturlig i hver enkelt situasjon og sak.
Situasjonen og markedet for å opprettholde medlemsmassen er tidligere omtalt som krevende.
Styret inngikk i 2020 ett samarbeid med Loopify i arbeidet mot akkurat dette målet. Det skulle sikre
kommunikasjonen mot nye medlemmer (og på sikt hele medlemsmassen) på en profesjonell og
tydelig måte, både med tanke på klubbens historie, hvordan man treffer de rette menneske,
opplæring i f.eks. GolfBox, etikette og regler. Dette fungerte så som så i 2020 og vi arbeidet med
utbedringer for 2021. Da sesongen 2021 startet, var både styret og Loopify sikre på at vi hadde fått
alt på plass og rettet de feil vi visste om. Ironisk nok så har kommunikasjonen mellom partene ført til
at våre ønsker er blitt misforstått og deres muligheter i systemene har ført til at ikke noen av våre
nye medlemmer har mottatt den informasjonen de var tiltenkt. Dette ble vi gjort oppmerksomme på
i begynnelsen av august og jobbet derfor mye med denne delen i tiden etterpå. Nå håper Styret at vi
sammen med Loopify vil få til kommunikasjonen som tenkt i 2022 uten problemer. Og til slutt kan vi
dessverre ikke annet enn å beklage ovenfor våre nye medlemmer at vi havnet i denne situasjonen.

C. En takk
Det er mange medlemmer som yter en ekstra skjerv i ulike sammenhenger i form av, blant annet,
komitearbeid, dugnadsjobbing og fadder-runder. Uteområdet fikk også i 2021 noen oppgraderinger.
Et flott initiativ med å sette fokus på det sosiale og oppfriskning av miljøet rundt tunet. En stor takk
til alle som bidrar.
Helt til slutt vil vi selvsagt rette en stor og velfortjent takk til Pro’en vår, Frank Tømmervik. Frank har
arbeidet aktivt med alle nybegynnere, utført alle VTG kurs og har i det store og hele hatt en enorm
betydning for at medlemstallet i Borre golfklubb har økt med hele 31,6% fra 2020. Marit Lindøe med
sin Golf Grønn Glede og Anders Karelissen med sitt arbeid med aktivitetsteam i Horten kommune.
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3. Turneringskomiteen (TK)
A. Medlemmer
Turneringskomiteen er den komiteen som består av flest medlemmer. Mye på grunn av
det tette turneringsprogrammet gjennom sesongen. Totalt har komiteen bestått av 9
personer i år. Mette Humphries, Runar Moen, Elisabeth Kokvik, Tor Erik Berg, Tove
Tangen, Lars Erik Mehlen, Bjørn Schmidt, Trine Johnsen og Birgitte Johnsen. Komiteen
har vært delt inn i fire grupper med to personer i hver gruppe. Alle gruppene har vært
aktive og har vært backup for hverandre ved behov samt at leder har vært med som
backup i de fleste turneringene.
B. Klubbturneringer
Det ble arrangert 11 klubbturneringer inkludert avslutningen i regi av TK, med til sammen 572
påmeldte, mot 464 påmeldte i 2020. I tillegg har vi hjulpet ved turneringer i regi av baneselskapet. Vi
var også med å arrangere NSG turneringer og Lag NM Junior 30.06-01.07.21
C. Større arrangementer
Det ble avholdt Lag NM junior som ble forespurt på meget kort varsel og NSG turnering.
D. Klubbmesterskap – slag og match
Klubbmesterskapet ble avviklet helgen 21 og 22 august. med 73 (93 i 2020) påmeldte. 12 av
deltakerne var damer og 57 herrer, samme antall som året før på damesiden. Det var 4 juniorer som
deltok. Vi gratulerer følgende spillere som klubbmestere i 2021:
▪ Damer: Deep Inder Kaur Aujla
▪ Herrer: Mikkel Haug
▪ Jenter: Ingen deltakere
▪ Fair Ladies: Solgunn Sandnes Aarvik
▪ Old Boys: Erik Børresen
▪ Senior 65+: John Lunde
▪ Senior 75+: Kjell Anders Rød
▪

B- klassen: Bent Mordt-Karleng

Tradisjonen tro ble det også spilt matchmesterskap, og vinnerne av dette klubbmesterskapet ble:
▪ Damer: Anne Kari Jahnsen
▪ Herrer: Kjell Anders Rød
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4. Damegruppa
A. Medlemmer
Damekomiteen har bestått av følgende medlemmer: Leder Heidi Seljebotn, kasserer Tone Sagvik og
sekretær Trille Staubo. De andre medlemmene har vært Merete Ese, May Gunn Sleipnes, Hildegunn
Schmidt og Trine Johnsen. Mette Humphries har bidratt som turneringsansvarlig
B. Damedager
Det har vært bra oppslutning på alle dame-dagene. Flest runder på front. Ønsker oss av og til runder
på back. Det har vært varierende spilleformer som scramble, matchplay og max-score med
premieutdeling etter turneringene. Det har ikke vært matservering etter runder, da det ikke var
ønskelig fra Det hvite hus. Vi har ett godt og inkluderende miljø, hvor alle er velkomne. Hyggelig at
flere nye golfdamer er kommet til. Det hvite hus har vært åpent etter runden, nå på slutten av året,
noe vi er veldig glade for.
C. Kick-off
Ble ikke arr. Grunnet covid-19
D. Dametreninger
Har vært arr. På tirsdager. Etter påtrykk fra oss, da det opprinnelig ikke var tilrettelagt for oss.
Treningen har kostet 150.- pr trening. Fin oppslutning på for-sommeren, men ikke etter sommeren.
Mange har slitt med å finne ut hvor man kan melde seg på.
E. Klubbdager – felles for herrer og damer
Sammen med herrene er arr. 4 ganger. 1 gang pr måned. Bra oppslutning og masse godt humør.
Heller ikke her har vi hatt servering etter runden.
F. OoM (order of merit)
I løpet av sesongen har vi 5 dager med OoM, hvorav 3 runder er tellende. Årets beste dame gjennom
sesongen fikk ett gavekort på 2000kr. Årets vinner: May Gunn Sleipnes
G. Annet – og en takk
Vestfold Ladies ble i år arr på Vestfold golfklubb. Vi stilte med 5 damer. Beste resultat frå Borre var
Trine Johnsen som ble nr 3 i B-klassen og Charlotte Berg som endte på en 12. plass i C-klassen.
Vestfold GK gikk til slutt av med sigeren. Turneringen inkluderte også Telemark.
Det har vært gjennomført 2 styremøter der vi har lagt opp terminliste, fordelt oppgaver og planlagt
arrangementene og diskutert aktuelle problemstillinger.
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5. Herregruppa
A. Medlemmer
Herrekomiteen har bestått av følgende medlemmer: Leder Per Ole Solum, Egil Myhre, John Lunde
og Runar Moen
B. Herredager
Det ble arrangert 11, 18 hulls turneringer, 2 – 9 hulls turneringer og 2 scramble turneringer i 2021.
Totalt har det vært 59 forskjellige spillere som har deltatt på herredagene. Vi har ett godt og
inkluderende miljø hvor alle er velkomne. Tilbakemeldinger fra deltagerne tyder på at konseptet med
påmelding i GolfBox og at man spille med forskjellige spillere hver gang er populært.
Vi hadde også premie til de tre beste spillerne sammenlagt, dette ble Bent Mordt Karleng, tett fulgt
av Dagfinn tørrøsen og Magnus Myhre.
C. Annet
…

6. Juniorgruppa
A. Aktivitet
Barn og unge er golfens fremtid og en kilde til vitalitet og glede på en golfklubb. Borre ønsker at barn
og ungdommer som vil spille golf skal få ett tilbud som bidrar til golfglede og sosialt samhold. For
2021 sesongen fortsatte vi derfor satsningen på barn og ungdommer.
I 2021 sesongen har vi hatt i overkant av 70 barn og unge med på diverse aktiviteter. Noen har trent
flere ganger i uken, mens andre har møtt opp en og annen gang. Vi har hatt egne treninger med nye
ungdommer som ble ledet av Frank, og med god hjelp av Alexander og Sebastian. Begge har fullført
trener 1 kurs i regi av NGF og PGA. De vil derfor kunne bidra på treninger og veien til golf kurs i årene
fremover. Borre kunne sikkert rekruttert flere barn og ungdommer fra nærmiljøet, men dette krever
at vi har en trener som er tilgjengelig etter skoleslutt og hovedsakelig dedikert de unge. Den største
utfordringen for å få til en voksende juniorgruppe er å ha nok trenere og foreldre som stiller opp
jevnlig.
B. Turneringer
Borre er også i år en av klubben som stiller med flest deltakere på Narvesen Tour i vår region. Vi
stiller med spillere i alle klasser og aldersgrupper, og de eldste er stort sett alltid de beste. Det blir
moro å følge utviklingen til våre spillere i mange år fremover. Vi har også noen spillere som er med i
*NGF's satsningsgruppe – Future camp. De deltar på egne samlingen sammen med andre
ungdommer som vil satse på golf. Phillip Halvorsen er fortsatt den eneste vi har Srixon Tour (øverste
nivå for junior spillere i Norge), men vi satser på at flere av de yngre tar steget opp til neste år.
C. Det sosiale
For en juniorgruppe er det ikke bare spillet og resultatene som betyr noe, men i høy grad det sosiale.
Ungdommene tar godt bare på hverandre og er alltid blide og hjelpsomme. Om det blir litt høylytt til
tider, eller en og annen uvanlig oppførsel på banen håper jeg dere husker at dere selv har vært unge
en gang. Det er ikke alltid man klarer å tenke på alt når man har det moro!
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D. Treninger, annet – og en takk
Vi har gjennomført alle treningene for barn og unge på tirsdager. Det er mulig vi må endre dette om
vi får flere ungdommer som vil spille golf. Hver onsdag har det blitt arrangert en turneringsserie –
Callaway cup – hvor deltakerne har fått en golfball med logo, samt pokaler basert på hvor mange
runder som er ble spilt gjennom sesongen. De eldste har begynt å spille med herre og damegruppene
og setter stor pris på det. Det er viktig at vi inkluderer de unge og er gode rollemodeller for dem.
Takk til herre og damegruppen for å ta godt imot ungdommene våre. Frank var som tidligere nevnt
trener for en nybegynnergruppe, Jon har vært trener for "narvesen tour" spillerne. Jonas, Deep,
Alexander og Sebastian var hjelpetrenere under sommerskolen sammen med Frank.
Stor takk til baneselskapet for bidrag til klipp i ballkort, og stor takk til klubben for økonomisk støtte
og satsning på våre unge medlemmer. Stor takk til alle dere som inkluderer de unge i en runde, tar en
prat med dem på tuner og spør hvordan det får.-. Vi gleder oss til årets sesong på Borre!

7. Senior gruppen
I fjor ble det på årsmøte etablert en seniorgruppe i Borre Golfklubb. Vi var da sent ute for å få meldt
på lag til lagserien, men fikk utsettelse hos Norsk Seniorgolf, slik at vi fikk meldt på 3 lag, med 7-8
spillere på hvert lag. Totalt har 22 spillere deltatt på lagserien og lagmesterskapet.
Lagserien var preget av pandemien som gjorde at alt ble utsatt og det ble vanskelig å gjennomføre
programmet. Vi spilte kampene våre, men ingen av lagene klarte å gå videre til sluttspill hvor kun
vinnerne fra lagserien får delta. Håper på en god deltagelse i 2022 sesongen, og at vi får tilpasset lag i
flere divisjoner.
Vi stilte to lag i lagmesterskapet. Vårt 2 div. lag spilte på Norsjø Golfbane, men klarte ikke å gjenta
bragden fra året før, så vi stiller fortsatt i 2 div. neste år. Vårt 3 div. lag spilte på Kongsberg Golfbane
og stiller også i samme divisjon neste år. Dette er super sosialt og vi ser frem til å yppe oss bredt både
i lagserien og lagmesterskapet til neste år.
Vil takke klubben for økonomiske støtte og imøtekommenhet.

8. Golf Grønn Glede (GGG)
A. Organisering av Golf Grønn Glede
GGG bestått av 2 grupper med to ulike fokusområder. Gruppe 1 er den som normalt blir omtalt som
Borre Allsport. Gruppe 2 består av mennesker som av ulike årsaker ønsker å forsøke golf ut fra helse,
sosialt samvær og sport.
Dette året har også vært preget av Corona. Vi valgte derfor å ta godt vare på den eksisterende
gruppa, samtidig som målet i år var å få med flere nye medlemmer.
B. Gruppe 1
Borre Allsport har ikke deltatt på noen treninger i 2021.
C. Gruppe 2
Det ble dessverre ingen vintertrening dette året pga. Covid-19.
Vi startet sesongen med 10 medlemmer, fikk inn 6 nye i løpet av sommeren og ble tilslutt 16.
De nye medlemmene gikk veien til golf kurs, og alle har meldt seg inn i klubben.
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Vi hadde noen få felles treninger, men ingen med pro dette året. En del av medlemmene deltok på
treningene med pro privat.
Alle spiller sammen fast hver mandag, men de fleste spiller i tillegg 2-3 runder i uka. Mye sosialt
samvær og hygge betegner denne gjengen og vi deler gledene som golf spillet gir i tillegg til den
helsebringende effekten som er minst like viktig. Mestringsfølelse, trivsel og masse godt humør
krydrer golf hverdagen. Ikke begrense golfen til svingen, alt det andre teller like mye.
Dette året valgte vi å ha avslutning for sesongen på Baltzar Thon hotell.
En del av GGG gjengen møtes etter sesongslutt, nesten hver dag for turer på banen og område rundt.
Viktig å holde kroppen i gang og ikke minst det sosiale.
D. GGG Open 2021 Kragerø ressort.
Vi deltok med 14 medlemmer og som et lag i like t-skjorter med Borre logo. Veldig hyggelig med
felles middag/overnatting og spill dagen før turneringen for mange. Det var 130 deltagere fra hele
landet som deltok i turneringen som er årets høydepunkt for Golf grønn glede.

9. Lag-NM.
Lag NM for både damer og herrer 2. divisjon, ble i år spilt på Sandefjord golfbane.
Damene endte på 5. plass i sin avdeling og Borre ble representert av Trine Johnsen, Deep Inder Aujla
og Silje Yuan Brekken
Herre endte på 8. plass i sin avdeling, og Borre ble representert av Rune Hagevik, Alexander Skytte,
Anders Kareliussen, Rolf Christian Lund og Jon Baldvin Arnason. Mikkel Haug fungerte som Kaptein.

10. Borre Golfbane AS
Samarbeidet med baneselskapet er viktig for vår golfklubb. 2021 har bestått i ett veldig godt
samarbeid på alle felt. Løsning på utfordringer er blitt diskutert og samarbeidet generelt har
vært meget godt.
Det ble tidlig i sesongen kjent at Semb Hovedgård AS var blitt solgt. (Eieren av selskapet
Borre golfbane AS) Det ble utover i sesongen vist noe frustrasjon fra enkelte medlemmer og
fra klubbstyret på at det var manglende informasjon om nye eiere og fremdriften i salget og
hva dette ville bety for Borre golfklubb. Klubbstyret v/ leder og nestleder har hele veien hatt
god dialog med både Eier Einar Nagel-Eriksen og Daglig leder Per Håkon Eikeberg rundt
tema.
Banen har ved hjelp av sine mannskaper igjen vist frem Borre golfbane på sitt beste.
Klubbstyret har fått unormalt mange gode tilbakemeldinger på banen mot tidligere år! Noe
vi ikke kan klage på.
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11. Økonomi
Planen med å avslutte alle unødvendige bank kontoer er gjennomført som planlagt. Klubben
har derfor nå kun 1 driftskonto og 1 turneringskonto i Sparebanken 1 sør-øst og en konto for
spilleretter i DNB. Grasrotandelen, momskompensasjon og andre utbetalinger blir nå
utbetalt direkte til vår driftskonto i Sparebank 1 Sør-øst. Innbetalingene medlemmene gjør til
spillerettene betales fortsatt inn til DNB. Dette av praktiske, økonomisk årsaker.
For å sikre et mer kontrollerbart system og rutine legges det opp til at all betaling i
forbindelse med turneringer og klubbdager gjøres elektronisk. Det er hovedsakelig blitt
benyttet VIPPS til dette, og det har fungert utmerket.
Klubbkontingenten vil fortsatt være en egen innbetaling utenom spilleretten for å gi et
tydeligere skille mellom disse. Mange opplever at faktura fra klubben havner i søppelpost
filteret. Så vær så snill, sjekk søppelposten deres i dagene etter årsmøte. Faktura sendes ut
en av dagene rett etter avsluttet årsmøte.
Grunnet sykdom hos revisor og regnskapsfører er revidert regnskap forsinket og pr 10.03.22
ikke levert til klubben. Revidert regnskap er forventet en av de nærmeste dagene før
årsmøtet. Dette kan vi ikke annet enn å beklage.
Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på 282087,57 kr. (urevidert pr 10.03.22.) Sterk
medlemsvekst og søknader om tilskudd har bidratt til det positive resultatet.
Styret takker for sesongen 2021!

Marius Bugge
sign.

Runar Moen
sign.

Mette Humphries
sign.

Vigdis Halvorsen
sign.

Børre Lyder Hofsøy
sign.

Jonathan Jacobsen
sign.

Marit Tetlie
sign.
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Forslag til årsmøte 2022 – Borre golfklubb
04.01.22
Endring av lov

Styret ønsker å endre følgende lov: §16 (14) styrets sammensetning.
Grunnlag for endring – for å ha samsvarende regler for styresammensetning som NIF og NGF
anbefaler i sine lover.

Nåværende lovtekst: §16 (14)
14.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem(mer) og to varamedlem(mer).

Forslag til ny lovtekst: §16 (14) styrets sammensetning Endringer i rødt
14.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem(mer) og ett varamedlem(mer).

Grunnet mangel på digital signatur og covid-19 er ikke dette forslaget signert.
Hele styret stiller seg allikevel bak forslaget.
Styret, Borre golfklubb
v/leder og nest-leder
Marius Bugge og Runar Moen

Turneringskomiteèn
Borre Golfklubb

Borre Golfklubb
v/Styret

Horten 280222

FORSLAG TIL ÅRSMØTET
På vegne av Turneringskomiteèn vil vi fremme følgende forslag for Årsmøtet:
Borre Golfklubb ber Borre Golfbane om tillatelse til å oppføre en Start-bu på hull 1.
Start-bua vil være tilgjengelig for alle turneringer og fellesstarter på Borre Golfbane.
Start-bu vil være tilgjengelig for startere og marshaller.
Start-bua må ha innlagt strøm.
Kostnaden for oppføring bæres av Borre Golfklubb
Vedlikehold forventes gjøres på dugnad av medlemmer i Borre Golfklubb
Totalt bør det settes av ca 200 000,00 til dette.
Det inkluderer strøm, tak og maling.
Her er et eksempel på hva vi kunne tenke oss

Med vennlig hilsen
For Turneringskomiteen

Mette Humphries
Mette Humphries

Valgkomiteens innstilling til verv i Borre golfklubb på årsmøtet 2022
Årsmøtet i Borre golfklubb foretar valg i sak 14
Det er angitt hvilke verv og personer som er på valg i innstillingen. Valgkomiteens innstilling ivaretar
de retningslinjer som angitt i Idrettsforbundets lovnorm og som er gjeldende for Borre golfklubb.
Innstilte personer er forespurt og har stilt seg til disposisjon.

14-1 Valg av styre i Borre golfklubb
Velge Leder:
Valgkomiteens innstilling er:
• Marius Bugge gjenvelges for en periode på 2 år.
Velge Nestleder:
• Runar Moen er valgt fram til årsmøtet 2023, og således ikke på valg.
Velge Øvrige styremedlemmer:
• Børre Lyder Hofsøy er valgt fram til årsmøtet 2023, og således ikke på valg.
Valgkomiteens innstilling til øvrige styremedlemmer:
• Mette Humphries gjenvelges for en periode på 2 år.
• Trine Johnsen velges som nytt styremedlem for en periode på 2 år.
Varamedlem(-mer) til styret
Valgkomiteens innstilling til varamedlem(-mer) til styret:
• 1. vara: Trine Røkaas velges som nytt varamedlem for en periode på 2 år.
Merk: Hvis årsmøtet ikke vedtar vedtektsendringen i sak 10:
• 2. vara: Anne Lin Fredheim velges som nytt varamedlem for en periode på 1 år. Dernest vil 2.
varamedlem velges for perioder på 2 år.

14-2 Valg av kontrollkomite i Borre golfklubb
Velge Leder
Valgkomiteens innstilling til leder av kontrollkomiteen:
• Bjørn Schmidt gjenvelges for en periode på 2 år.
Velge medlem av kontrollkomiteen:
• Tove Rakel Tangen er valgt fram til årsmøtet 2023, og således ikke på valg.
Valg av varamedlem til kontrollkomite
Valgkomiteens innstilling til varamedlem av kontrollkomite:
• May Gunn Sleipnes gjenvelges for en periode på 2 år.
Innstillingene er enstemmig.
Valgkomiteen i Borre golfklubb 24. februar 2022
Lill Kokvik
Erland Bratli, leder

Roy Solberg

