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Til medlemmene i Borre golfklubb 

Horten, 16.02.2021 

Innkalling til årsmøte i Borre golfklubb 2021 

Styret innkaller til DIGITALT årsmøte, tirsdag 16. Mars klokken 1900.  

Pga Covid-19, vil årsmøtet avholdes digitalt. Dette medfører at noen kanskje er usikre på hvordan de skal kunne 

delta. Under følger framgangsmåten som MÅ følges for at nettopp du kan ha en gyldig stemme ved årsmøtet. 

Styret gjør herved medlemmene oppmerksom på følgende, styret er samlet under årsmøtet, og for at vi skal være 

sikre på at f.eks valgene går riktig for seg, vil vi kunne se deres navn ved stemmeavgivning.  Dette fraviker fra 

reglene om anonymitet ved skriftlig valg, men er tillat så lenge medlemmene er blitt gjort oppmerksom på dette 

før årsmøtet.  

Dersom det er flere medlemmer i samme hustand, MÅ dere benytte hver deres enhet/pc/pad for å delta i 

møte. Dette er pga stemmereglene. Det er ikke tillatt å stemme for andre enn seg selv. 

1. meld deg på følgende turnering i golfbox;  Årsmøtet 2021 

2. Du vil få tilsendt en epost like før årsmøtet starter, med link til møte. 

3. Når du har trykket på linken du har fått tilsendt vil TEAMS åpnes automatisk. Har du ikke installert 

TEAMS fra før, kan du velge å kjøre dette i nettleseren din. 

4. Skru deretter AV ditt kamera og mikrofon. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 23. februar 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 er viktig at alle setter seg inn i dokumentene på egenhånd, da vi ikke kommer til å lese opp hvert enkelt 

punkt.  Spørsmål stilles eventuelt ved å sende mail til klubben FØR årsmøtet. 

Pga. overgang til nytt regnskapsprogram, endringer av hele kontoplanen vil ikke budsjettet som ble vedtatt i 

2020 vises på årsmøtet som normalt, da vi dessverre ikke kan sammenligne tallene fra fjorårets regnskap 

med resultatet i 2020. Dette ble opplyst om på årsmøtet i 2020.  Det vil derimot fra neste årsmøtet (2022) 

være mulig å få tilbake den oversikten vi er vant med.  Styret beklager dette. 

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 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2747997
mailto:klubben@borregb.no
https://www.borregb.no/
mailto:buggemarius@gmail.com?subject=Spørsmål%20til%20årsmøtet
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Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Borre golfklubb 2021 
 

Styret viser til innkalling til årsmøte den 16.02.2021 

Årsmøtet avholdes den 16.03.2021 klokken 1900 – digitalt via Teams 

 

Grunnet covid-19 er mange dokumenter ikke signert av styret. Dette vil bli gjort så snart styret kan 

samles som normalt igjen.  

 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent(er)      

Sak 3:  Velge protokollfører(e)       

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen   

Sak 5:  Godkjenne innkallingen      

Sak 6:  Godkjenne saklisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle Borre golfklubbs årsberetning 

Sak 9:  Behandle Borre golfklubbs regnskap i revidert stand og kontrollkomiteens rapport 

Revidert regnskap er ikke ferdig fra revisors side når dokumentene ble offentliggjort. Revidert blir 

offentliggjort så snart den er kommet til klubben. 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

1. Ny senior gruppe 

2. Rekruterings og Markedsføringsgruppe 

3. 1. års junior betaler 100kr i klubbavgift – normal avgift fra år 2. 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 11.1: Fastsette treningsavgifter, evt gi fullmakt til dette  

Sak 12: Vedta Borre golfklubbs budsjett 

Sak 13: Behandle Borre golfklubbs organisasjonsplan  

Saken realitetsbehandles ikke 

Sak 14: Foreta følgende valg: Styret 

14.1 Leder 

14.2 Nesteleder  

14.3 styremedlem[mer]   

14.4 Varamedlem[mer] 

Kontrollutvalg 

14.5 Medlemmer 

14.6 Varamedlem[mer]  

14.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Valgkomite 

14.8 Leder   

14.9 Medlemmer 

14.10 Varamedlem 

  

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere Borre golfklubbs regnskap – Revisjonsfirma Hotvedt & Co AS 
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[Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- 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 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Borre golfklubb v\styret, kontaktes på e-postadresse 

buggemarius@gmail.com 

Med vennlig hilsen 
styret i Borre golfklubb 
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1. Medlemsutvikling 2020 

A. Medlemsoversikt 

Borre golfklubb hadde ved inngangen til 2020, 528 medlemmer. 

 Per 1. januar 2021 var tilsvarende tall 610 medlemmer. Dette gir en positiv oppgang netto på 82 nye 

medlemmer.  

De fleste oppgir at alder og at man ikke spiller mange nok runder som årsak til at man melder seg ut.  

 

 

2. Styrets arbeid 

A. Styrets sammensetning 

Leder: Marius Bugge 

Nestleder: Runar Moen 

Styremedlemmer: Roy Solberg, Vigdis Halvorsen og Mette Humphries 

Varamedlem: Jonathan Jacobsen og Marit Tetlie 

Kontrollkomite: Jon Selvaag, Bjørn Schmidt og May Gunn Sleipnes (vara) 

Valgkomite: Erland Bratli (leder), Inger Holt og Lars Markusson 

Forretningsfører: BDT viken regnskap AS v/Charlotte Bonett  

Revisor: Hodtvedt revisjon AS v Thomas Hirgum 

B. Styremøter og styrets arbeid 

Det har blitt gjennomført 11 styremøter pluss 4 arbeidsmøter.  

I 2020 har det i tillegg vært flere ulike møter med baneselskapet med fokus på hvordan klubb og 

bane kan arbeide ved siden av hverandre og sammen. De største temaene som er diskutert er 

diskgolf og ny avtale mellom klubb og bane.   

Styret har i sitt arbeid hatt fokus på økonomistyring og opprydning, medlemsoppfølgning og juniorer. 

Blant annet er det byttet regnskapsfører og regnskapsprogram fra 01.01.2020.   

Covid-19 har satt sine spor for klubben og golf-Norge generelt.  Ca 25000 nye medlemmer, 

hvorav Borre golfklubb har fått 82 nye medlemmer netto. Dette utgjør ca 15% økning av 

medlemsmassen vår.  

Tiltak rundt frivillighet, barne- og ungdomsarbeid og deltakelse i enkelte av klubbens 

turnering viste alle vekst. 93 spillere uten frafall under klubbmesterskapet var gledelig.  

Klubben har en mangel på trener-ressurser og styret ønsker seg flere personer som ønsker å ta 

trener 1 utdanning. 
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C. En takk 

Det er mange medlemmer som yter en ekstra innsats i ulike sammenhenger i form av, blant annet, 

komitearbeid, dugnadsjobbing og fadder-runder. Ny-skapningen med golftunet har blitt tatt godt 

imot av klubbens medlemmer. Et flott initiativ med å sette fokus på det sosiale og oppfriskning av 

miljøet rundt tunet. I løpet av vinteren har det møttes en gjeng frivillige 2 ganger i uka, som har 

utbedret og gjort en kjempe innsats rundt om på banen. En stor takk til alle som bidrar.  

 

3. Turneringskomiteen (TK) 

A.  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, Gun Kamfjord, Tor Erik Berg, Tove Tanken, Lars Erik 

Mehlen, Bjørn Schmith 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 10 klubbturneringer inkludert avslutningen i regi av TK, med til sammen 541 

deltakere.  I tillegg har vi hjulpet til ved turnering i regi av Banen. 

C. Klubbmesterskap – slag og match 

Klubbmesterskapet ble avviklet helgen 22 og 23 august med 93 påmeldte, 85 i 2019. 20 av 

deltakerne var damer og 73 herrer. Vi hadde også 8 juniorer med. Vi gratulerer følgende spillere 

som klubbmestere i 2020: 

• Damer: Siri Øvereng 

• Herrer: Alexander T. Skytte 

• Gutter: Martin Østern 

• Fair Ladies: Ann-Mari Bye 

• Old boys: Jon Baldurson  

• B-Klassen: Jon Baldurson 

Jenteklassen ble vunnet av Deep I. Kaur. 

Frank Tømmervik gikk av med seieren i NM for seniorer på Bjåvann GK 

Tradisjonens tro ble det også i år arrangert Klubbmester – Match. Der ble vinnerne: 

• Damer: Hildegunn Schmidt 

• Herrer: Stig Harefallet 

Mette Humphries er ansvarlig for TK og vil rette en stor takk alle som har bidratt med turneringene. 
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4. Damegruppa 

Damegruppen har bestått av følgende personer: 

Leder: Heidi Seljebotn 

Kasserer: Tone Sagvik 

Sekretær: Trille Staubo 

Gruppemedlemmer: Hildegunn Schmidt, May Gunn Sleipnes, Merete Ese, Mette Humphries 

Det har vært avholdt 4 gruppemøter. Terminliste ajourført, fordelt oppgaver og informert om nye 

hcp regler.  

Pga Covid-19 har det ikke blitt avholdt Kick-off møte i mars.  

Dame-dagene begynte 6.mai 2020. Har hatt felles turneringer; Klubb -dag, felles med herrene 4 

ganger. 

Det har vært arrangert 14 damedager. Live-score ble innført. Det har vært god oppslutning om dame-

dagene og det vært spilt både OOM (5 turneringer med 4 tellende), slagspill, scramble, Helt Nils og 

Lett på Tråden. 

Kontingent for dame-dagene har økt til kr 150kr. 

 

Sommeravslutning med bespisning ute 1.juli. 23 damer deltok.    

5. Herregruppa 

Herregruppen har bestått av flg. Medlemmer: 

Per Ole Solum, leder 

Egil Myhre 

John Lunde 

Runar Moen 

Herredager er arrangert 12 ganger i år. I tillegg har det blitt arrangert en 9 hulls scramble etter 

vårsesongen og en etter høstsesongen. Vi har da hatt sosialt samvær med god mat og premie-

utdeling.  

Det har vært varierende oppslutning på herre-dagene, fra 17 til 40 spillere har deltatt. Det har blitt 

spilt i 2 klasser, A-klassen har spilt fra 58 mens B-klassen har spilt fra 54.  Vi har et godt og 

inkluderende miljø hvor alle er velkomne. Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at konseptet med 

påmelding i golfbox og at man spiller med forskjellige spillere hver gang er populært. 

3 spillere har deltatt på samtlige 12 turneringer i år. – veldig bra! 

Vi hadde også premie til beste spiller sammenlagt i hver klasse, klasse A ble vunnet av Jan Vidar 

Larsen og klasse B ble vunnet av Bjørn Ingebrigtsen. 

Klubbdag sammen med damene er arrangert 4 ganger. På fellesturneringene har det vært god 

oppslutning. 
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6. Juniorgruppa 

Borre ønsker at barn og ungdommer som vil spille golf skal få et tilbud som bidrar til golfglede og 

sosialt samhold. For 2020 sesongen videreførte vi satsingen fra 2019 på barn og ungdommer med 

noen endringer. Jon Karlsen kom inn som fast trener fra starten av vintersesongen med et par økter 

på Vestfold Golfhall. Koronapandemien satte en rask stopper for oppkjøringen til sommersesongen, 

men vi klarte å starte utetreningen allerede 5 mai. Jon gjennomførte faste treninger for juniorene 

hver tirsdag, mens Stian Lie trente knøttene.  

Dessverre ble alle Narvesen Tour turneringen før og under sommeren kansellert, men når de først 

kom i gang var Borre også i år en av klubbene som stilte med flest spillere. Borre forsyner seg godt av 

premiebordet i turneringene vi stiller på. 

Selv med koronabegrensinger fikk vi gjennomført en golfdag for Åsgårdstrand Allsport. Over 50 barn 

fikk prøve golf, og over 40 av dem fortsatte å møte opp på et kurs over 3 ganger frem til sommeren. 

Karin Sjødin ledet sommercampen med 17 deltakere i første uken av ferien. Vi fortsatte med faste 

treninger gjennom hele sommeren.  

På klubbmesterskapet satte Jon Karlsen opp en egen turnering for de under 13 år. Hele 8 stykker 

stilte! Juniorgruppa stilte også med 8 spillere i klubbmesterskapets diverse klasser.  

I år har vi hatt 8 jenter og 14 gutter fast på knøtte- og juniortrening. Noen har trent flere ganger i 

uken, mens andre har møtt opp en og annen gang. Borre kunne sikkert rekruttert flere barn og 

ungdommer fra nærmiljøet, men dette ville krevd mere ressurser enn vi hadde klart å håndtere. Den 

største utfordringen for å få til en voksende juniorgruppe er å ha nok trenere og (beste-)foreldre som 

stiller opp jevnlig og er klare når barna er ferdige på skolen. 

Vi gleder oss til å kunne ta i bruk det nye nærspillsområdet på rangen. Takk til alle som har bidratt 

med å realisere dette! 

For en juniorgruppe er det ikke bare spillet og resultatene som betyr noe, men i høy grad det sosiale. 

På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært et stort behov for fellesrom, men vi håper at gruppa 

kan få et sted å være når situasjonen tillater dette. Flere av juniorene våre er på et såpass høyt nivå 

at de vil bruke mye tid på området hver dag, og da kan det være fint at de også har et sted å henge 

når de tar seg en pause. 

For 2021 sesongen håper jeg vi får kapasitet til å rekruttere nye spillere fra nærområdet. I den 

forbindelse planlegger juniorgruppa diverse aktiviteter for å øke inntektene. Jeg kan røpe at vi 

sannsynligvis kommer til å tilby kjøp av diverse papirprodukter i store kvanta, samt loddsalg etc. Vi 

håper alle medlemmene støtter oss når den tid kommer.  

Vi ønsker å rette en stor takk til både baneeier, ledelse, klubb og medlemmer for at dere alle bidrar 

til at vi kan legge til rette for barne- og juniorgolf på Borre. En spesiell takk til alle som har hjulpet oss 

når vi har spurt om hjelp til arrangementer.  

Juniorkomiteleder v/ Mikkel Haug 
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7. Golf Grønn Glede (GGG) 

Dette året har vært spesielt for alle. 

Vi valgte derfor å ta godt vare på den eksisterende gruppa fremfor å arbeide med å få inn 

nye medlemmer.  

Gruppe 1: 

Borre Allsport har ikke deltatt på noen treninger i 2020 pga Corona  

Gruppe 2 

Har bestått av 10 ivrige medlemmer som startet sesongen 2020 med vintertrening på Vear. 

Hver mandag fra 20/1-20 til 9/3-20. 

Vi planla og bestilte en felles golf tur til Smögen som dessverre ikke ble mulig.  

Gruppa har hatt 4 felles protimer med Karin, i tillegg til fellestreninger hele sesongen hvor jeg 

har ansvaret for treningen. 

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 golfspillet gir i 

tillegg til den helsebringende effekten som er minst like viktig. Mestringsfølelse, trivsel og 

masse godt humør krydrer golf-hverdagen   

GGG Open ble avholdt på Haugar Golfklubb, der vi deltok med 8 medlemmer. Overnatting 

på Olavsgaard Hotell 

Vi avsluttet sesongen med en GGG Scramble turnering, og god lunsj og hyggelig samvær på 

Det hvite hus /kroa  

GGG gjengen møtes mandager etter sesongslutt, for turer på banen og område rundt. 

Horten 20/1 2020  

Marit Irene Lindøe 

8. Lag-NM. 

Både Dame og Herre laget spilte på Norsjø GK. De havnet på henholdsvis 8. og 9. plass i sine 

divisjoner. Begge lag vil derfor også i 2021 stille i 2. divisjon under Lag NM. På damelaget 

spilte Tove R. Tangen, Elisabeth Kokvik og Siri Øvereng. Herrelaget bestod av Mikkel Haug, 

Alexander T. Skytte, Frank Tømmervik, Rolf Chr. Lund og Stian Nordhuus Lie 

 

9. Borre Golfbane AS  

Samarbeidet med baneselskapet er viktig for vår golfklubb. 2020 har hatt noen utfordringer 

ingen av partene så komme. Disse ble løst på en så god måte som mulig.  Samarbeidet ellers 

har vært positivt på alle måter. 
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10. Økonomi  

Styret har hatt i sin visjon at mellomværende mellom klubb og bane skal bli oppgjort i sin 

helhet, dette er innfridd. Derfor er det ikke lenger noe utestående blant partene.  

 

Året 2020 har gjort til at vi ble 82 flere medlemmer, noe som har bidratt positivt på klubb 

økonomien. Styret har også arbeidet med kostnadssiden og arbeidsmengden som nedlegges. 

Nytt regnskapssystem ble innleid fra 01.01.20, dette har gjort at økonomien blir noe mer 

oversiktlig, og kostnadene for faktura og regnskapsførsel samt revisjon er senket noe.  

 

«Styret vil gjøre oppmerksom på at medlemsavgiften til klubben, kommer som en egen 

faktura og ikke sammen med spilleretten som tidligere år. Sjekk deres søppelpost om dere 

ikke har mottatt faktura innen rimelig tid etter årsmøte.» 

 

Årsregnskapet for 2020 viser et positivt resultat på kroner 174 018kr. Det har direkte 

sammenheng med de nye medlemmene og bedre kontroll på utgiftssiden.  

 

Pga overgang til nytt regnskapssystem vil det ikke være mulig å vise budsjett og regnskap i 

samme bildet.  Dette vil være mye mer oversiktlig ved årsmøte i 2022. 

   

 

 

 

 

 

Marius Bugge   Runar Moen    Mette Humphries 

sign.     sign.     sign. 

 

Vigdis Halvorsen  Roy Solberg   Jonathan Jacobsen 

sign.     sign.     sign. 

 

Marit Tetlie   

sign.   





Årsregnskap 2020 

Borre Golfklubb

Innhold:

Resultat
Balanse
Noter

Revisors beretning

Org.nr: 981 712 676 



Resultatregnskap
Borre Golfklubb

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019

Klubbkontingent 439 056 319 800
Medlemsavgift/Spillerett på BGB 1 3 326 057 3 080 188
Momskompensasjon 271 357 286 640
Andre inntekter 996 887 529 575
Sum driftsinntekter 5 033 356 4 216 203

Spillerett 3 303 853 3 081 736
Medlemskontingent NGF 227 211 196 465
Administrasjonsutgifter banen 5 133 079 194 097
Andre utgifter 2 1 221 499 849 546
Sum driftskostnader 4 885 642 4 321 845

Driftsresultat 147 715 -105 641

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 7 563 14 785
Resultat av finansposter 7 563 14 785

Ordinært resultat 155 278 -90 857

Årsresultat 6 155 278 -90 857

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 155 278 -90 857
Sum overføringer 155 278 -90 857
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Balanse
Borre Golfklubb

Eiendeler Note 2020 2019

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 3 -12 240 25 663
Andre kortsiktige fordringer 4 25 256 209 989
Sum fordringer 13 016 235 652

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 813 365 277 940

Sum omløpsmidler 826 380 513 591

Sum eiendeler 826 380 513 591
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Balanse
Borre Golfklubb

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 611 008 455 730
Sum opptjent egenkapital 611 008 455 730

Sum egenkapital 6, 7 611 008 455 730

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 215 373 57 861
Sum kortsiktig gjeld 215 373 57 861

Sum gjeld 215 373 57 861

Sum egenkapital og gjeld 826 380 513 591

                                        
                                        

08.03.2021
Styret i Borre Golfklubb

Marius Bugge
styreleder

Runar Moen
nestleder

Vigdis Noomi Halvorsen
styremedlem

Roy Solberg
styremedlem

Mette Humphries
styremedlem
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Noter
Borre Golfklubb

 

Regnskapsprinsipper
  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè av 2008. 

Inntekter og kostnader
Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader registreres i den perioden de er påløpt. 
Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Fra og med 2014 er 
inntekten "medlemsavgift spillerett BGB" og utgiften"baneleie BGB" innarbeidet i medlemsavgiften og 
bruttoført i regnskapet. 

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Forklaring spillerett

2020 2019
Fakturerte spilleretter netto etter 
kreditnotaer

3 326 057 3 080 188

Netto overførte spilleretter 3 326 057 3 080 188

Note 2 Lønnskostnader

Borre Golfklubb har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike 
forpliktelser.

Note 3 Kundefordringer

2020 2019
Kundefordringer til pålydende 11 655 49 558
Avsetning tap -23 895 -23 895
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12 -12 240 25 663
Realiserte tap 3 000 6 400
Sum resultatførte tap på krav 3 000 6 400

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet. 
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Note 4 Andre fordringer 

2020 2019
Andre fordringer 
Tilgode BGB 22 795 207 975
Andre forskuddsbetalte kostnader 2 461 2 014
Sum 25 256 209 989

Note 5 Spesifikasjon av administrasjonskostnader

2020 2019
Tilskudd bane ihht. avtale 186 662 243 644
Andel revisjonskostnader belastet 
banen

-22 313 -29 484

Andel fakturakostnader belastet banen -24 449 -30 855
Andel inkassosalær belastet banen -4 321 -682
Andel bankgebyrer belastet banen -2 500 -3 253
Andel forsinkelsesrenter belastet banen 0 14 727
Sum 133 079 194 097

Note 6 Egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr 01.01.2020 455 730 455 730

Årets resultat 155 278 155 278
Pr 31.12.2020 611 008 611 008

 Note 7 Medlemsoversikt

Antall medlemmer per 31.12.2019: 489
Antall medlemmer per 31.12.2020: 610

Det er en økning på 121 medlemmer fra i fjor til i år.
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Dato Tekst Debet KreditBeløp

Tilleggsposteringer

T1

T31.12.2020 4 803,29 1520 Tilgode fra BGB 2910 Mellomværende BGBOverf. mellomværende

T31.12.2020 53 582,00 3190 Fordeling BGB 1500 KundefordringerTilbakef. faktura, kreditert i 2019

T2

T31.12.2020 22 312,50 6790 Administrasjonskostnader 6701 RevisjonskostnaderOverf. fra avdeling til kto 6790

T31.12.2020 24 449,00 6790 Administrasjonskostnader 4501 Norkred fakturaproduksjonOverf. fra avdeling til kto 6790

T31.12.2020 4 320,50 6790 Administrasjonskostnader 7798 Annen kostnad, fradragsberettigetOverf. fra avdeling til kto 6790

T31.12.2020 2 500,00 6790 Administrasjonskostnader 7770 Bank og kortgebyrerOverf. fra avdeling til kto 6790

T31.12.2020 79 497,00 6790 Administrasjonskostnader 7803 Tilskudd banenover rest

Disponeringer

D6 Disponeringer

D31.12.2020 155 277,70 8960 Overføringer annen egenkapital 2050 Annen egenkapitalOverført til annen egenkapital
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Til styret i Borre Golfklubb 

 

Vi ønsker å etablere en seniorgruppe i Borre Golfklubb. 

 

Vi har som formål å fremme seniorgolfen i Borre Golfklubb. Bland annet ved deltagelse i NSG 

lagserie, NSG lagmesterskap og øvrige singel turneringer arrangert av NSG gjennom hele 

sesongen. Arrangere tilpassede treninger for seniorene og bygge en god senior kultur. 

 

Vi har i dag 14 seniorer som er medlemmer i NSG, og totalt er vi 354 medlemmer over 50 år i 

Borre golfklubb, herav 125 kvinner og 229 menn. 

 

Vi ønsker at de som kunne tenke seg å delta i flere turneringer på andre baner, kan gjøre 

dette sammen med andre seniorer fra Borre. 

 

Vi vil tilrettelegge kvalifiseringer gjennom sesongen til turneringer som har begrensning på 
antall spillere, som lagmesterskapet arrangert av NSG.                                                            

Antall interesserte spillere avgjør hvor mange lag som blir påmeldt. Borre deltok i 2020 med 
et lag i 3 divisjon, og som rykket opp til 2 divisjon. Det er ønskelig og stille med minst 2 lag i 

2021 sesongen.  

Alle nye lag må starte i 3 div. så i så fall har vi da et lag i 2 div og et lag i 3 div sesongen 2021. 

Ellers har vi deltatt i NSG lagserie mange år, og ønsker å fortsette med det, og gjerne med et 
lag til. Vinnerlaget i sin lagserie gruppe, kvalifiseres til område- / landsfinaler. 

Det vil være naturlig å samarbeide med herre og dame gruppa, og delta i deres turneringer 
gjennom sesongen, slik at disse gruppene får best mulig oppslutning. 

 

Vi ønsker å starte opp med følgende komite: 

komiteleder:   Erik Børresen 

Komiteens nestleder:  Olaf Skogstad 

Komite medlem:  Stig Harefallet 

Komite medlem:  Per Håkon Eikeberg 

 

 

 



Vedtekter for seniorgruppe i Borre Golfklubb: 

 

§-1 Senior gruppa 

Et tilbud til klubbens seniorer om uttak til og spill i turneringer arrangert av NSG 

(Norsk Seniorgolf). Interne turneringer i samarbeide med klubbens øvrige grupper og 
egne. 

 

§-2 Formål 

Å inspirere klubbens damer og herrer over 50 år til å delta på turneringer, felles 

treninger, øke sine golfferdigheter og til å vedlikeholde et godt miljø.  

Å planlegge og gjennomføre egne turneringer og delta i turneringer i regi av NSG, 

både single spill og lag spill. 

Å fastsette uttakingsregler samt arrangere uttakingskonkurranser for 

representasjonsspill for gruppas medlemmer. 

 

§-3  Deltagelse 

Alle medlemmer i Borre Golfklubb, menn og kvinner som pr 31. desember i 

angjeldende kalenderår fyller 50 år, er berettiget til å kunne være en del av 

seniorgruppa. 

 

§-4 Komiteen 

Seniorgruppa ledes av en komite som skal bestå av 3 – 5 komitemedlemmer. 

Komiteleder utpeker selv en av komite medlemmene til å fungere som nestleder for 

et år av gangen. 

Komiteleder velges av hovedstyret i klubben for et år av gangen. Øvrige 

komitemedlemmer velges for to år innad i komiteen.. 

 

§-5 Økonomi 

Det skal ikke koste medlemmene noe å være en del av seniorgruppa. Gruppa skal 

være selvfinansierende i utgangspunktet. Den kan dog søke klubben om støtte i 
forbindelse med lagserie (ca. kr 800.- pr lag som bør bestå av 7-8 spillere) og 

lagmesterskap, som utgjør greenfee for 4 spillere to dager pr lag, samt 

påmeldingsavgift.  

 



Forslag til årsmøte 2021 – Borre golfklubb       

 16.02.21 

 

 

 

 

 

Styret ønsker å opprette en Rekrutterings og Markedsføringsgruppe  

 

Styret i klubben ønsker å investere i flere medlemmer.  

Dette kan gjøres ved at klubben setter av midler i budsjettet som kan benyttes til reklame og 

rekruttering med mål om nye medlemmer. 

 

Leder for gruppen velges av klubbens styre. 

Gruppen bør bestå av flere personer, leder finner selv deltagere til gruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Forslag til årsmøte i:  Borre Golfklubb 

Fra:  Mikkel H Haug 

Tittel på forslag:   Redusert klubbkontingent for junior nybegynner 

 

Forslag: 

Innføre en egen kontingentkategori for junior nybegynnere som deltar på organisert trening. 
Kontingenten settes til 100 kroner og er kun gyldig en (1) gang i ett år/sesong.  

Begrunnelse: 

Borre juniorgruppe ønsker å rekruttere flere ungdommer fra Horten og omegn til å delta på 
golftrening. Treningen må finansieres gjennom treningsavgift som går til å betale trener. Vi ønsker at 
alle skal bli tatt opp som medlem i golfklubben, men for å kunne sette prisen så lav som mulig ønsker 
vi en egen kategori for denne gruppen.  

Borre Golfbane AS har gått med på å droppe spilleravgift for denne gruppen, da de hovedsakelig 
kommer til å benytte treningsfasilitetene og ikke banen.  

Vi tror det er potensialet for å rekruttere nye ungdommer er større om prisen for å starte ikke blir for 
høy. De som opplever mestring og glede med golfen vil sannsynligvis melde seg inn som ordinære 
medlemmer i påfølgende sesong. 

 
 
Åsgårdstrand, 16.2.21 
 
_______________ 
Mikkel Hannisdahl Haug 



 
 

Sak 11 Fastsette medlemsavgift for 2021 og treningsavgifter 
 
Medlemsavgift 
Sak 11.1 Styrets ønsker å holde medlemsavgiften uendret på 800kr for seniormedlemskap i 2021 
For junior og knøtt ønsker styret å holde samme avgift som tidligere, eventuelt basert på avstemning 
i sak 10-2 (innkomment forslag fra Mikkel Haug) 
 
Treningsavgift 
Sak 11.2 Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgifter i samråd med gruppelederne. 
(hovedsakelig junior gruppe)  
 
 
  
 



Driftsinntekter Budsjett 2021

3101 Klubbkontigent 450 000,00kr       

3190 Fordeling BGB 15 000,00kr         Delte utgifter

3301 MVA komp 230 000,00kr       

3400 Spes off. tilskudd Kom tilskudd 30 000,00kr         

3442 Golf Grønn glede 15 000,00kr         

3443 Tilskudd NGF turnering -kr                     

3445 Tilskudd Nærspillsområde 300 000,00kr       Tippemidler - godkjent

3901 Spond 1 000,00kr           

3910 Turneringskomiteen 90 000,00kr         

3911 Damegruppe startavgift 45 000,00kr         

3912 Herrer startavgift 35 000,00kr         

3913 Inntekter JR 10 000,00kr         

3914 Tunet gruppen 18 000,00kr         

3915 Seniorgruppen 10 000,00kr         

3925 Grasrotandel Norsk Tipping 75 000,00kr         

3926 Lokale aktivitets midler LAM 10 000,00kr         

Sum Inntekter 1 334 000,00kr   

Budsjett 2021



Driftskostnader

4502 Faktura kostnader inn/ut Visma 1 000,00-kr           

5330 Styregodtgjørelse 27 500,00-kr         Leder og n.leder 7500 styremedl 3500, vara medlemmer 1000kr av spillerett.

6300 Leie lokaler 30 000,00-kr         Ihht til ny avtale

6420 Leie datasystemer (Software) 15 000,00-kr         Lisenser

6540 Inventar 10 000,00-kr         

6541 Prosjekt nærspillsområde 300 000,00-kr       Ferdigstillelse av nærspillsområdet

6545 Datautstyr - hardware -kr                     

6551 Golfbox direkte kostnad 1 000,00-kr           

6580 Idrettsutstyr 10 000,00-kr         utlånskøller og leker til barn. 

6700 Regnskapshonorarer 30 000,00-kr         

6701 Revisjonskostnader 40 000,00-kr         

6711 Norgesmesterskap 35 000,00-kr         

6715 Premier 75 000,00-kr         Alle grupper

6716 Servering / mat turnering 72 000,00-kr         Alle grupper

6770 Medisinsk behandling, utstyr etc 5 000,00-kr           

6781 Treningsutgifter 80 000,00-kr         Trening for medlemmer.

6810 Datakostnad - (Hardware) 7 500,00-kr           Ny bærbar pc

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. 40 000,00-kr         Ting, utdanning mm.

6966 Hjemmeside 9 000,00-kr           

6975 NGF, medlems og IT-avgift 260 000,00-kr       

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 15 000,00-kr         

7320 Reklamekostnader 40 000,00-kr         Opprette en markedsgruppe med midler til markedsføring

7415 Påmelding serier, turneringer etc 15 000,00-kr         Narvesen, srixon tour m.fl

7770 Bank og kortgebyrer 12 000,00-kr         

7772 vipps gebyr 5 000,00-kr           

7795 Tilskudd Borre golfbane 195 500,00-kr       ihht til avtale mellom klubb og bane

Sum Utgifter 1 330 500,00-kr   

Sum inntekter 1 334 000,00kr   

Driftsresultat 3 500,00kr           Ønsket økning av egenkapital



 

Årsmøtet

Borre golfklubb

STYRE 

Leder Marius Bugge
Nestleder Runar Moen på valg
Styremedlem Vigdis Halvorsen
Styremedlem Roy Solberg (ut) på valg Børre Lyder Hofsøy (inn)
Styremedlem Mette Humphries
Varamedlem Marit Tetlie på valg
Varemedlem Jonathan Jacobsen

Turneringkomite 
Leder

Mette Humphries

Turneringsgruppe 4

Turnerings gruppe 1 Turneringsgruppe 2

Turneringsgruppe 3

Damekomite
Leder 

Heidi Seljebotn

Herrekomite
Leder 

Per Ole Solum

Golf Grønn Glede

Marit lindøe

Borre Allsport
Leder Marit Lindøe

Junior komiteen

Leder

Mikkel Haug

Seniorkomite
Leder

Erik Børresen

Regnskapsføer BDT viken Regnskap AS
Revisor Hotvedt & Co Pro (ekstern) Frank Tømmervik

Trener 1 Marit Lindøe GGG



Valgkomiteens innstilling til verv i Borre golfklubb 2021 
 
Årsmøtet i Borre golfklubb skal foreta følgende valg i sak 15 

Det er angitt hvilke verv og personer som er på valg i innstillingen. Alle de forespurte har sagt ja til 

vervene de er på valg for. 

 

14-1 Velge Leder:  

• Marius Bugge er valgt fram til årsmøtet 2022, og dermed ikke på valg. 

 

14-2 Velge Nestleder: 

Valgkomiteens innstilling er: Runar Moen velges for 2 år, fram til årsmøtet i 2023. 

 

14-3 Velge Øvrige styremedlemmer: 

• Mette Humphries er valgt fram til årsmøtet 2022. 

• Vigdis Naomi Halvorsen er valgt fram til årsmøtet 2022. 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem: Børre Lyder Hofsøy velges for 2 år, fram til 

årsmøtet i 2023. 

 

14-4 Varamedlemmer til styret 

• 1. vara: Jonathan Jacobsen er valgt fram til årsmøtet 2022. 

 

Valgkomiteens innstilling til valg av 2. vara: Marit Tetlie gjenvelges for 2 år, fram til årsmøtet i 

2023. 

 

14-5 Valg av kontrollkomite 

• Bjørn Schmidt er valgt fram til årsmøtet 2022. Bjørn Schmidt overtar som leder av 

kontrollkomiteen etter Jon Otto Selvaag. 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt medlem av kontrollkomiteen: Tove Rakel Tangen velges for 2 år, 

fram til årsmøtet i 2023. 

 

14-6 Valg av vara til kontrollkomite 

• May Gunn Sleipnes er valgt fram til årsmøtet 2022. 

 

14-7 Valg av representasjon 

Valgkomiteens innstilling: 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. 

 

Innstillingene er enstemmig. 

 

Valgkomiteen i Borre golfklubb 28. februar 2021 

Inger Elisabeth Holth    Erland Bratli, leder  Lars Markusson 

 



 
 

Sak 14.8 Valgkomite og sak 15 Engasjere revisor 
 
Sak 14.8 Styrets innstilling til ny valgkomite i Borre golfklubb – velges for ett år 
14.8  Leder  Erland Bratli    - velges for 1 år 

14.9 Medlemmer  Lill Kokvik   - velges for 1 år 

 Medlemmer Roy Solberg   - Velges for 1 år 

14.10 Varamedlem Lars Markusson   - velges for 1 år 

 

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere Borre golfklubbs regnskap 
Hotvedt & co ved Thomas Hirgum engasjeres som revisor for Borre golfklubb i 2021. 
 
 
  
 


