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Saksliste, saksdokumenter og styrets innstilling for årsmøte i Borre golfklubb 

2023 
 

Styret viser til innkalling til årsmøte den 06.02.2023 

Årsmøtet avholdes den 09.03.2023 klokken 1900 – Fysisk oppmøte på Thon Horten Hotel 

 

 

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 forslag:   

Jan Sollid velges som dirigent.  

 

VEDTAK:  

Sak 3: Velge protokollfører   

Styrets forslag: 

Sindre Eirik Martinsen velges som protokollfører 

 

VEDTAK: 
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Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen   

Styrets forslag til medlemmer: 

Jan Erik Thorgersen og Tone Sagvik 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 

 

Se eget vedlegg for resultat fra kun klubbdriften – «sak 9d») 

Styrets innstilling:  

Regnskap, Revisor og kontrollkomiteens beretning godkjennes 

VEDTAK: 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

A avsette noe av klubbens midler i fast sparing 

Innsendt av styret i styremøte 01/23 

 Klubbens likviditet er god og stabil, styret har sett på kontoene de siste årene at likviditeten 

er stabil og det har aldri vært for lite midler tilgjengelig for driften. Etter samtaler med både 

regnskapsfører og revisor, som begge ser det som formålstjenlig å sette en del av klubbens 

midler inn på en sparekonto/høyrente konto.  

Eksempel: Ved å sette 500 000kr på en høyrente konto med 3% rente vil klubben tjene 

15 000.- i renter pr år med dagens rente. Om pengene får stå i ro vil også renters rente bli 

gjeldende.  

 

 Styrets forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å finne beste løsning for sparing av klubbens midler, som ikke medfører 

risiko for tap eller vil påvirke normal drift av klubben i det daglige.  

 

VEDTAK: 

 

B Innkjøp av golfbil til bruk for funksjonshemmede og klassifiserte spillere. ‘ 

Innsendt av Marianne Øen Karlsen  

 

Innkjøp av golfbil til gratis benyttelse forbeholdt NGF sertifiserte paragolfere 

(Fullstendig innsendt forslag ligger som eget vedlegg «sak 10 A» og «sak 10 B») 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Styret er skeptisk og anbefaler årsmøtet å ikke vedta forslaget.  
 
Grunnlag: Klubben i utgangspunktet har få klassifiserte spillere, dog har vi mange andre som 
også gjerne kunne tenkt seg en bil tilgjengelig, dette kan fort føles urettferdig ovenfor andre 
medlemmer som også trenger bil i hverdagen. Styret kan ikke se at vi har tilstrekkelig 
ressurser for å håndtere utlån i praksis og til kun godkjente spillere. Forslaget gir også 
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klubben en økonomisk byrde for fremtidige budsjetter. Styret ønsker derfor å komme med 
ett nytt forslag på samme sak, men med en litt annen vri. 

 
 
C Styrets endringsforslag til sak 10 B 

Økonomien i forslaget og noen logistiske utfordringer er grunnlaget for endringsforslaget. 
For samme sum som innkjøp av en ny golfbil vil koste, i tillegg til at dette binder kaptial iform 
av flere eiendeler i klubbens balanse, kan klubben heller bidra positivt til baneselskapets 
økonomi ved å dekke kostnaden for spillere som er avhengig av og trenger bil i turnering på 
følgende måte. Styret foreslår derfor følgende alternativ til sak 10 B  

 
Styrets forslag til vedtak:  

Borre golfklubbs medlemmer kan ved interne klubb-turneringer i regi av turneringskomiteen 
(ikke dame og herredager) og ved fremvisning av gyldig, godkjent klassifisering 
utgitt/utskrevet av Norges golfforbund, fritt benytte bil i turneringen. Turneringskomiteen 
står ansvarlig for å holde oversikt over antall runder pr halvår\kvartal (etter avtale med BGB) 
BGB sender deretter faktura til klubben for bruk av bil i turnering. Spilleren står selv ansvarlig 
for å fremvise gyldig bevis samt å booke bil ved turnering.  
 
VEDTAK: 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

       A Fastsette medlemskontingent for barn og unge 0-19år 

Styret fremmer forslag om å holde medlemskontingent for barn og unge i alderen 0 – 19år 

uendret på 200kr pr medlem. 

  

Styrets forslag til vedtak: 

Klubbavgift/medlemskontingent for barn og unge i alderen 0-til og med 19 år holdes uendret 

på 200kr 

 

VEDTAK: 

 

B Fastsette medlemskontingent for voksen 21-99år  

Styres forslag til medlemskontingent for voksne i 2023 

Medlemskontingent holdes uendret på 800kr pr medlem som er 20 år og eldre.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Medlemskontingent for voksne 20-99år holdes uendret. 

 

VEDTAK: 
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a. Fastsette treningsavgifter, evt gi fullmakt til dette 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 2023. 

 

VEDTAK: 

 

Sak 12: Vedta Borre golfklubbs budsjett 

Styrets innstilling til vedtak: 

Budsjett for 2023 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. 

Se vedlegg «Sak 13» 

 

 

 

 

Sak 14: Foreta følgende valg: Styret og Kontrollutvalg og valgkomite 

14.1a Leder 

Valgkomiteens innstilling til leder: Marius Bugge   (ikke på valg) 

 

14.1b Nestleder   Runar Moen (gjenvelges for 2 år) 

 

VEDTAK: 

 

 

14.1c styremedlem[mer]   

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer: 

a.  Børre Lyder Hofsøy (gjenvelges for 2 år) 

b.  Øvrige styremedlemmer er ikke på valg – Trine Johnsen og Mette Humphries 

VEDTAK: 
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14.1d Varamedlem[mer] 

Valgkomiteens innstilling til varamedlem: 

 Vara 1: Trine Røkaas (gjenvelges for 2 år) 

 

VEDTAK: 

 

 

14.2a Kontrollutvalg 

Valgkomiteens forslag til medlemmer av kontrollutvalget 

a. Leder – Bjørn Schmidt – ikke på valg 

b. Medlem – Tove Rakel Tangen – gjenvelges for 2 år 

VEDTAK: 

 

 

14.2b Varamedlem 

Valgkomiteens forslag til varamedlem 

May Gunn Sleipnes – ikke på valg 

 

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   - Manja Pettersen, 1 år 

VEDTAK: 

 

14.d2 Medlemmer  - Maria Strøm, 1 år 

- Aleksander Skytte, 1 år 

VEDTAK: 

 

14.d3 Varamedlem – Roy Solberg, 1år 

VEDTAK:  
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Sak 15: Engasjere revisor til å revidere Borre golfklubbs regnskap – Revisjonsfirma 

Hotvedt & Co AS 

 

Styretsinnstilling til vedtak: 

Revisor godkjennes for 2023 

 

VEDTAK:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsmøtet avsluttet: 09.03.2023 klokken:  

 
 
 
[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 2022 

A. Medlemsoversikt 

Borre golfklubb hadde pr 31.12.21, 803 medlemmer.  

31.12.22 var tilsvarende tall 844 aktive medlemmer. En positiv utvikling som tilsier en netto økning 

på 41 medlemmer.  

Pr 31.12.2022 ser fordelingen av medlemmer slik ut: 

 

B. Vurdering av situasjonen – Fjoråret i parentes 

Det typiske medlemmet er mann på 49,9 (50,5) år og et golfhandicap på ca. 25,4 (28,6). Dette viser at 
deltagelse via VTG fortsatt er økende og at snittalderen er sunket med 0,6 år. Hcp har forbedret seg 
noe. Gjennomsnittsalder for alle medlemmer er 49,9 (50,4) år. Damene har også blitt yngre, 56,3 
(56,7) år og Herrer 47,6 (47,9) år. Alder på medlemmene i klubben spenner seg fra 6 (6) år til 92 (91) 
år. Hcp er alt fra laveste på +4 til høyeste på 54. 
 
På juniorsiden ser vi en liten nedgang i alderen 0-19 år fra fjoråret (80) til årets 78 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. Borre golfklubb er blant de klubbene som har flest barn og unge deltagere i Narvesen Tour i 
vår region. Noe styret ser på som meget positivt. 
 
Året 2022 har ikke vært preget av noen store internasjonale kriser som har påvirket oss direkte.   
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2. Styrets arbeid 

A. Styrets sammensetning 

Leder: Marius Bugge  

Nestleder: Runar Moen 

Styremedlemmer: Mette Humphries, Trine Johnsen og Børre Lyder Hofsøy 

Varamedlem: Trine Røkaas 

Kontrollkomite: Bjørn Schmidt (leder), May Gunn Sleipnes og Tove Rakel Tangen (medlemmer) 

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

Regnskapsfører: Celina Skaansar Harvey v/ BDT Viken Regnskap 

Revisor: Thomas Hirgum v/Hotvedt & Co  

B. Styremøter og styrets arbeid 

Det har blitt gjennomført 8 styremøter. Styret har også hatt noen arbeidsmøter digitalt, samt møter 

med baneselskapet når dette har vist seg å være nødvendig eller ønskelig. Hovedfokus 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 juniorleder for å kunne legge til rette mest mulig for gruppen med 

barn og unge. Nestleder har håndtert alle søknader om tilskudd for 2022 og dette er godt synlig i 

resultatet. Han har også bidratt med dugnadsgjengen. Øvrige styremedlemmer har bidratt der det 

har vært mest naturlig i hver enkelt situasjon og sak. 

 

Styret tror nok vi er på vei tilbake mot årene før covid når det gjelder medlemstall. Rekruttering og 

ivaretagelse blir derfor en viktig faktor i årene som kommer. På dette feltet trenger vi frivillige for å 

klare målene våre. Uten frivillige vil det være vanskelig å ivareta nye medlemmer på en god måte.  

Styret har også deltatt på kurs i regi av NIF for «Varsling». Rutiner, systemer og muligheten for å 

varsle internt eller eksternt i idretten er blitt tilgjengelig for oss.  

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 2022 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 medlemstallet i Borre golfklubb. 
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3. Turneringskomiteen (TK) 
A. Medlemmer 

Turneringskomiteèn er den komiteen som består av flest medlemmer. Mye på grunn av det tette 

turneringsprogrammet gjennom sesongen. Totalt har komiteen bestått av 7 personer i år. Mette 

Humphries, Runar Moen, Tove Tangen, Lars Erik Mehlen, Bjørn Schmidt, Trine Johnsen og Birgitte 

Johnsen. Komiteen har vært delt inn i tre 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 9 klubbturneringer inkludert avslutningsturneringen i regi av TK, med til sammen 

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

C. Større arrangementer 

Turneringskomiteèn stod også ansvarlig da Norges Golfforbund arrangerte Garmin NM Match 
24.06.22-26.06.22. Her var det deltagere fra hele landet med.  
Herreklassen ble vunnet av Tom Røed Karlsen – Nøtterøy GK 
Dameklassen ble vunnet av Oda Sofie Kilsti – Ålesund GK 
 
Turneringskomiteèn stod ansvarlig da Norges Seniorgolf arrangerte sitt Lagmesterskap 170922-
180922.  
 

D. Klubbmesterskap – slag og match 

Klubbmesterskapet ble avviklet helgen 20 august med 81 påmeldte, 73 i 2021. 12 av deltakerne 

var damer og 69 herrer. Vi hadde også 5 juniorer med. Vi gratulerer følgende spillere som 

klubbmestere i 2021: 

Klubbmester Herrer – Anders Kareliussen 

Klubbmester Damer - Deep Inder Kaur Aujla 

Klubbmester Gutter - Sebastian Hannisdahl Haug 

Klubbmester Old Boys – Kenneth Freitag 

Klubbmester Fair Ladies – Mette Humphries 

Klubbmester Senior 65+ - Runar Moen 

Klubbmester Senior 75+ - Kjell Anders Rød 

 

Og vinner av B-klassen - Bent Mordt-Karleng 

Tradisjonen tro ble det også i år arrangert Klubbmester – Match. Det var ikke nok damer som ville 

være med og spille match i 2022, så det ble ingen damematch. Vinner av herreklassen: 

•  Tim Persson 

Mette Humphries er ansvarlig for TK og vil rette en stor takk alle som har bidratt med turneringene. 
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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 May Gunn Sleipnes, Hildegunn Schmidt og 
Trine Johnsen. Mette Humphries har bidratt som turneringsansvarlig. 
 

2. Damedager 

Det har vært grei oppslutning på alle dame-dagene, men vi må få med flere neste år. Det har vært 

varierende spilleformer som scramble, matchplay og max-score med premieutdeling etter 

turneringene.  Det har vært matservering etter noen runder, noe som er veldig hyggelig. Vi har ett 

godt og inkluderende miljø, hvor alle er velkomne. Hyggelig at flere nye golfdamer er kommet til.  

 

Kick-off  

Ble avholdt på Det hvite hus. 

Dametreninger 

 

Klubbdager – felles for herrer og damer  

Fellesturnering med herrene er arr. 3 ganger. 1 gang pr måned. Bra oppslutning og masse godt 

humør. 

 

OoM (order of merit) 

I løpet av sesongen har vi hatt 5 dager med OoM, hvorav 3 runder er tellende. Årets beste dame 

gjennom sesongen fikk et gavekort på kr 2000,-. Årets vinner: May Gunn Sleipnes 

 

Annet 

 

Det har vært gjennomført flere styremøter der vi har lagt opp terminliste, fordelt oppgaver og 
planlagt arrangementene og diskutert aktuelle problemstillinger.  
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5. Herregruppa 

B. Medlemmer  

Herrekomiteen har bestått av følgende medlemmer: Leder Per Ole Solum, Egil Myhre 
og Runar Moen 
 

2. Herredager 

Det ble arrangert 12 - 18 hulls turneringer, 2 – 9 hulls turneringer og 1 scramble turnering i 2022. 

Totalt har det vært 42 forskjellige spillere som har deltatt på herredagene.  Vi har et godt og 

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

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

Vi hadde også premie til de tre beste spillerne sammenlagt, dette ble Dagfinn Tøråsen, tett fulgt av 

Bjørn Edgar Ingebrigtsen og Bent Mordt Karleng. 

A. Annet  

Sesongen ble avsluttet med premieutdeling og middag med erter, kjøtt og flesk. 

 

6. Juniorgruppa 

C. Aktivitet  

Barn og unge er golfens framtid og en kilde til vitalitet og glede på en golfklubb. Borre ønsker at barn 

og ungdommer som vil spille golf skal få et tilbud som bidrar til golfglede og sosialt samhold. For 

2022 sesongen fortsatte vi derfor satsingen på barn og ungdommer. 

I 2022 sesongen har vi hatt rundt 40 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 og knøtter som ble ledet av Petter i kroa. For den faste gjengen har det vært opp til 20 

barn og unge på tirsdagstreningene. Disse har vært ledet av Jon Karlsen og Anders Kristiansen. 

Anders har vært en av verdens beste amatørgolfere og vet hva som skal til for å bli god. Han trener 

flere av våre spillere privat i tillegg til at han trener Alex Noren på PGA touren fra tid til annen. Jon og 

Anders fortsetter i 2023 med å trene våre juniorer. I tillegg har Neal Staines tatt trener 1 kurs og 

trener de minste gjennom vinteren og til våren.  

Etter sesongslutt ute, har juniorgruppen fortsatt hver tirsdag inne på Fokus golf. Nå samles alle 

juniorer – knøtter og store for to timer med simulatorspill og nærspill. Vi har stor tro på at dette 

styrker Borre som klubb og gjør at ungdommene blir i klubben lenge. Mikkel H Haug takket av som 

komiteleder for juniorene etter sommersesongen og Bjørn Strømsodd har tatt over stafettpinnen. 

Lek med ball i Granly gymsal fortsetter på lørdager for både voksne og barn.  

2. Turneringer 

Borre er også i år en av klubbene 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 blant 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 satsingsgruppe – Future Camp. De deltar på egne samlinger sammen med andre 

ungdommer som vil satse på golf. Målet for de eldste er å komme seg med på Srixon Tour, men som 

16 åringer er det ikke lett å konkurrere om plassen med ungdommer opp til og med 19 år! Vi håper 

på det beste. Guttene vil stille i Lag-NM for juniorer og håper på en god plassering. 2022 var første 
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året hvor vi stilte med lag på mange, mange år. Alle var enige om at det var en morsom opplevelse og 

noe de ønsker å gjøre igjen.   

B. Det sosiale 

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

Ungdommene tar godt vare 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! 

C. 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 ble spilt. 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 i mot ungdommene våre.  

Stor takk til baneselskapet for bidrag til klipp i ballkort, og stor takk til klubben for økonomisk støtte 

og satsing på våre unge medlemmer. Stor takk til alle dere som inkluderer de unge i en runde, tar en 

prat med dem på tunet og spør hvordan det går. Vi gleder oss til årets sesong på Borre!  

 

7. Seniorgruppen 

Sist sesong var 3. året som Seniorgruppen har vært aktiv, i lagserien og lagmesterskap i regi av Norsk 
Seniorgolf.  Nok et år hadde vi med 3 lag, med 7-8 spillere på hvert lag. Totalt har over 20 spillere 
deltatt på lagserien og lagmesterskapet. 
 
Vi hadde med 3 lag siste sesong, som sesongen før. Lagleder har vært Peter Lønn, Erland Bratli og 
Erik Børresen. 
Borre 1, Mixed klasse A  
Borre 2, Mixed klasse B  
Borre 3, Mixed klasse B  
 
Ingen av lagene hevdet seg i toppen, men det var hyggelige reiser og kamper som er veldig positivt 
for samholdet. Peter har som de fleste vet, blitt trener på Tjøme og kan dessverre ikke være lagleder 
denne sesongen. Så langt har vi ikke fått noen erstatter. Dersom det er noen som kunne tenke seg å 
ta over for Peter, så vennligst gi beskjed.  
 
Sist sesong stilte vi bare med ett lag i lagmesterskapet. Laget stilte i div. 2 med håp om opprykk. På 
hjemmebane klarte vi å kvalifisere oss for 1 div. Så i 2023 stiller vi i 1 div, hvor det er 18 lag med fra 
alle de beste klubbene, og hvor så mange som 6 lag rykker ned til 2 div hvert år. 
Så jeg håper så mange som mulig bidrar til at vi får et best mulig 1. div. lag og 3. div. lag denne 
sesongen. Dette er veldig positivt for Borre Golfklubb utad til nærmiljøet og golfnorge. 
 
Vi hadde forrige sesong treninger med Frank, som var svært nyttig for mange av oss, og som gjør oss 
bedre individuelt og naturligvis bedre som lag. Frank stiller sikkert opp denne sesongen også, med 
lærerike kurskvelder  
 
 
Vil takke klubben for hyggelig og godt samarbeide. 
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8. Golf Grønn Glede (GGG) 

GGG har ikke hatt noe aktivitet i 2022 

 

 

9. Lag-NM. 

Lag-NM for både damer og herrer 2. divisjon, ble i år spilt på Norsjø Golfklubb, 16.-17. juli 

2022 

Damene endte på 7. plass i sin avdeling. Borre GK ble representert av Heidi Seljebotn, Deep 

Inder Kaur Aujla  og Silje Yuan Brekken. 

Herrene endte på 2. plass i sin avdeling. Borre GK ble representert av Alexander Skytte, 

Fredrik Hoem Spørck, Rune Hagevik, Rolf Christian Lund og Mikkel Haug 

 

 

10. Borre Golfbane AS  

Samarbeidet med baneselskapet er viktig for vår golfklubb. 2022 har bestått av et veldig godt 

samarbeid på alle felt. Løsning på utfordringer er blitt diskutert og samarbeidet generelt har 

vært meget godt. I forbindelse med salget av Semb hovedgård AS har ledelsen i BGB 

betrygget klubbens styre og medlemmer om at det ikke vil bli noen endringer i driften de 

kommende årene. 

 

Banen kom seg i starten av juni, etter noen vinterskader. Deretter har banen ved hjelp av 

sine mannskaper igjen vist frem Borre golfbane på sitt beste. 

 

Banemannskap og bane fikk mange lovord etter NM Match. Det samme gjelder fra 

deltagerne under Borre Challenge! Banen ble satt opp på sitt vanskeligste, noe som virket å 

falle i smak for deltagerne. 
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11. Økonomi  

Økonomien i klubben er stabilt god, og likviditeten er under kontroll. Ref vedlagte resultat.  

Styret har i alle sine oppgaver og prosjekter sørget for innhenting av priser og 

sammenligning slik at kostnadene har blitt holdt så lave som mulig.  

 

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 årsmøtet. Faktura sendes ut 

en av dagene rett etter avsluttet årsmøte.  

 

Årsregnskapet for 2022 viser et overskudd på ca kr. 249 504,-.(samlet BGB & BGK). 

Årsregnskapet for kun klubbdriften viser ett overskudd på 206 794,39,-  

Medlemsvekst, økt MVA kompensasjon, søknader om tilskudd og god kontroll på utgiftene 

har bidratt til det positive resultatet.  

 

Grunnet store prisøkninger på alle varer som mat, strøm, drivstoff osv osv har styret hatt en 

forventet nedgang i medlemstallet inn mot 2023.  

 

Styret takker for sesongen 2022 og ser frem mot en lang og fin 2023 sesong! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius Bugge   Runar Moen    Mette Humphries 

Marius Bugge   Runar Moen    Mette Humphries 

 

Trine Johnsen   Børre Lyder Hofsøy   Trine Røkaas 

Trine johnsen   Børre Lyder Hofsøy   Trine Røkaas 

 























3060 Skapleie
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
3101 Klubbkontigent
3102 Spilleretter BGB
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
3190 Fordeling BGB
3400 Spesielle offentlige tilskudd
3440 Offentlige tilskudd for tjenester
3442 Golf Grønn glede
3443 Tilskudd NGF turnering
3445 Tilskudd Nærspillsområde
3901 Spond
3910 Turneringskomiteen
3911 Damegruppe startavgift
3912 Herrer startavgift
3913 Inntekter JR
3914 Tunet gruppen, inntekt
3916 Senior gruppe
3925 Grasrotandel Norsk Tipping
3926 Lokale aktivitets midler LAM
3927 Garderobe tilskudd
3928 Spiremidler
3929 MVA kompensasjon

4500 Fremmedytelser og underentrepriser
4501 Norkred fakturaproduksjon
4502 Faktura kostnader inn/ut
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom
6300 Leie lokaler
6420 Leie datasystemer (Software)
6540 Inventar
6541 Prosjekt nærspillsområde
6542 Tunetgruppen kostnader
6545 Datautstyr
6550 Driftsmaterialer
6551 Golfbox direkte kostnad
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriel
6700 Regnskapshonorarer
6701 Revisjonskostnader
6711 Norgesmesterskap
6715 Premier
6716 Servering / mat turnering
6730 Idrettsfaglig bistand
6781 Treningsutgifter
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad Hardware
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6966 Hjemmeside

Regnskapsår: 01.01.2022 - 31.12.2022 
 
Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 
Periode fg år: 01.01.2021 - 31.12.2021

  
 
Klubb avdeling: Junior gruppa, Turneringskomiteen, Senior gruppa, Herre gruppa, Klubben, Tunet gruppa, Dame gruppa
 

Periode Akkumulert
Periode

 fg år
 
Driftsinntekter

0,00 0,00 0,00
8 437,50 8 437,50 0,00

566 600,00 566 600,00 540 400,00
0,00 0,00 0,00

109 035,00 109 035,00 0,00
5 250,00 5 250,00 18 000,00

73 534,65 73 534,65 0,00
0,00 0,00 5 000,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00
0,00 0,00 28 800,00

156 000,00 156 000,00 144 000,00
47 868,00 47 868,00 40 228,21
94 735,00 94 735,00 95 100,00
20 550,00 20 550,00 19 750,00
35 100,00 35 100,00 39 450,00

100 000,00 100 000,00 0,00
0,00 0,00 20 000,00

600,00 600,00 0,00
138 356,33 138 356,33 77 415,50
54 727,00 54 727,00 73 284,00
45 071,00 45 071,00 49 175,00
20 000,00 20 000,00 15 000,00

435 165,00 435 165,00 445 108,00
1 926 029,48 1 926 029,48 1 625 710,71

Driftskostnader
0,00 0,00 -1 596,00
0,00 0,00 0,00

-2 203,90 -2 203,90 -2 028,25
-28 650,00 -28 650,00 -27 500,00
-1 732,00 -1 732,00 0,00

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00
-20 114,95 -20 114,95 -22 126,00
-2 000,00 -2 000,00 -4 990,00

-70 352,00 -70 352,00 -144 057,27
0,00 0,00 -18 494,90

-15 500,00 -15 500,00 0,00
-12 320,68 -12 320,68 -2 470,10
-13 611,25 -13 611,25 -2 062,50
-39 048,75 -39 048,75 -29 612,51
-13 821,23 -13 821,23 0,00
-28 012,00 -28 012,00 -23 487,00
-29 063,00 -29 063,00 -25 625,00
-78 132,00 -78 132,00 0,00
-46 807,30 -46 807,30 -94 439,73

-106 607,90 -106 607,90 -39 502,49
-15 000,00 -15 000,00 0,00

-232 987,50 -232 987,50 -77 975,00
-1 419,00 -1 419,00 0,00

-10 734,20 -10 734,20 0,00
-46 681,50 -46 681,50 -38 802,00
-16 875,00 -16 875,00 -17 112,50
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Periode Akkumulert
Periode

 fg år
6975 NGF, medlems og IT-avgift
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7162 Bevertning
7395 Øreavrunding
7415 Påmelding serier, turneringer etc
7420 Premier/gaver
7430 Gaver
7770 Bank og kortgebyrer
7772 vipps gebyr
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
7801 Spillerett
7803 Tilskudd banen
7830 Konstaterte tap på fordringer

8050 Annen renteinntekt
8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner
8160 Valutatap (Disagio)

8960 Overføringer annen egenkapital

-294 930,00 -294 930,00 -284 102,00
-19 660,20 -19 660,20 0,00
-6 435,10 -6 435,10 0,00

0,00 0,00 -0,25
-60 819,00 -60 819,00 -48 593,83

0,00 0,00 -300,00
-6 920,00 -6 920,00 0,00
-7 594,30 -7 594,30 -8 067,82
-3 275,21 -3 275,21 -2 587,19

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

-457 041,70 -457 041,70 -397 516,80
-1 000,00 -1 000,00 -800,00

-1 719 349,67 -1 719 349,67 -1 343 849,14

Driftsresultat 206 679,81 206 679,81 281 861,57

Finansielle poster
196,00 196,00 0,00

-1,42 -1,42 0,00
-80,00 -80,00 0,00
114,58 114,58 0,00

Ordinært resultat før skatt 206 794,39 206 794,39 281 861,57

Ordinært resultat 206 794,39 206 794,39 281 861,57

Årsresultat 206 794,39 206 794,39 281 861,57

Overføringer
0,00 0,00 -258 056,16
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Forslag til årsmøtet 

23.02.23 

 

Styret ønsker å fremme forslag om følgende: 

 

 Klubbens likviditet er god og stabil, styret har sett på kontoene de siste år at likviditeten er 

stabil og det har aldri vært for lite midler tilgjengelig for driften. Styreleder har diskutert med både 

regnskapsfører og revisor som begge ser det som formålstjenlig å sette en del av klubbens midler inn 

på en sparekonto/høyrente konto. Ved å sette f.eks 500 000kr på en høyrente konto vil klubben 

tjene ca 15 000.- i renter, om pengene for stå i ro vil også renters rente bli gjeldene. 

 

 

 

Dokumentet er ikke signert med diskutert med alle styremedlemmer i styremøtet 01/23 

 

 

 

 

Styret v/leder 

Marius Bugge 



Til Borre golfklubb 

Forslag til årsmøte 2023 

Innkjøp av golfbil til gratis benyttelse forbeholdt NGF sertifiserte paragolfere 

l. Som sertifisert paragolfer har man et eller flere fysiske handicap. Dette gjør at man blir mer sliten 
enn en funksjonsfrisk golfer. Med en golfbil vil man kunne spille bed re, og mer golf enn uten en 
slik golfbil. 

2. Denne bilen skal i utgangspunktet kun kunne benyttes av en sertifisert paragolfer, evt med følge. 
Altså ikke kunne bestilles uten at man er sertifisert paragolfer. 

3. En slik golfbil bør være et pluss for klubben, ved at man viser at man legger til rette for egne 
paragolfere og andre paragolfere som kommer på besøk. Og dette bør da også markedsføres. 

4. Golfforbundet oppfordrer til utlån av slike biler, se link og tekst under: 
https://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/funksjonshemmede/go lfb iler 

«NGFs styre oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis 
eller til redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den. 
Mange spillere med funksjonsnedsettelse er avhengig av transport for å spille golf, og 
i forbundsturneringer er dette satt i system gjennom at spillere i målgruppen må klassifiseres og 
kan gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser. Sammenl ignet med andre har disse 
spillerne en høyere kostnad knyttet t il å spille golf, ved at de må dekke bruk av bil, enten ved å leie 
eller ved at de kjøper sin egen golfbil. 
NGFs styre oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til 
redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den. Klassifiseringsbevis fra 
NGF må fremvises. (Vedtatt i møte 5 2019, sak 5/10)» 

5. Det er mulig å søke om økonomisk støtte t il innkjøp av slik golfbil bl.a. fra Norges Idrettsforbund: 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et
idrett slag/okonomi/stotteordninger/spillemidler-til-utstyr/ 
Her står det hva medlemmer av Norges Golfforbund kan motta mid ler til : 
Norges Golfforbund - Golfbiler og golfscootere til personer med nedsatt funksjonsevne -
Rekruteringsutstyr til barn og ungdom (til utlån) - Sikkerhetsutstyr - Treningsutstyr på range 
(utstlagsmatter og siktemidler) 
Det kanskje også mulig å søke om mid ler fra Horten Kommune? 

Horten 22.02.2023 

Marianne Øen Karlsen a 
Jf~~ w~ 



 
 
 
 
MOTTAKER:         23.02.2023 
Borre Gk 
v/ Per Håkon 

     TILBUD 
 
 
Vi viser til samtaler, og har som avtalt gleden å komme med følgende: 
 
1 stk 2023 Club Car Tempo. Utstyrt med Trojan batterier. 
Kan utstyres med ekstra utstyr, som regnskydd bag, ball/klubbe – 
Vasker og kjøleboks. Farge grønn, hvit og grå på lager.  Pris Kr 105.000 
       Avslag   kr    16.000 
          Kr    89.000 
 
 
1 stk 2018 Club Car Tempo. Brukt fra 2019 sesongen. 
Gjennomgått service og nye Trojan batterier. Inkl regnskydd 
av golfbagg.       Pris pr stk kr 56.000.- 
 
 
Leasing kan tilbyes gjennom våre samarbeidspartnere. 
 
Alle priser er ekskl. Mva. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Øystein Nøkland          
 
 
 
GLOBATURF SYSTEM AS   -   Stensrudveien 7, 1472 FJELLHAMAR    
TLF: +47 90247979   -   www.globalturfsystem.com    -    E-POST: on@globalturfsystem.com  
ORG.NR:913 308 212 MVA   -   BANKKONTO : 2801.35.31635 
 
 
 
 
 

http://www.globalturfsystem.com/


Borre golfbane AS har følgende tilbud som må vurderes i sammenheng med overstående: 
 

 



Driftsinntekter Budsjett 2022 Resultat 2022 Avvik Budsjett 2023
3060 Skapleie
3100 Salgsinntekt handelsvarer -kr                     8 437,50kr            -kr                     
3101 Klubbkontigent 510 000,00kr       566 600,00kr       56 600,00kr         505 000,00kr       
3102 Spilleretter BGB -kr                     
3190 Fordeling BGB 15 000,00kr         5 250,00kr            9 750,00-kr           15 000,00kr         
3400 Spes off. tilskudd Kom tilskudd 18 784,65kr         73 534,65kr         54 750,00kr         50 000,00kr         
3442 Golf Grønn glede 15 000,00kr         15 000,00kr         -kr                     15 000,00kr         
3443 Tilskudd NGF turnering 30 000,00kr         109 035,00kr       79 035,00kr         50 000,00kr         
3445 Tilskudd Nærspillsområde 156 000,00kr       156 000,00kr       -kr                     -kr                     
3901 Spond (junior gruppe) 55 000,00kr         47 868,00kr         7 132,00-kr           45 000,00kr         
3910 Turneringskomiteen 85 000,00kr         94 735,00kr         9 735,00kr           55 000,00kr         
3911 Damegruppe startavgift 30 000,00kr         20 550,00kr         9 450,00-kr           20 000,00kr         
3912 Herrer startavgift 40 000,00kr         35 100,00kr         4 900,00-kr           30 000,00kr         
3913 Inntekter JR 5 000,00kr            100 000,00kr       95 000,00kr         
3914 Tunet gruppen 10 000,00kr         -kr                     10 000,00-kr         20 000,00kr         
3915 Seniorgruppen -kr                     600,00kr               600,00kr              
3925 Grasrotandel Norsk Tipping 75 000,00kr         138 356,33kr       63 356,33kr         75 000,00kr         
3926 Lokale aktivitets midler LAM 10 000,00kr         54 727,00kr         44 727,00kr         35 000,00kr         
3927   Garderobetilskudd 30 000,00kr         45 071,00kr         15 071,00kr         30 000,00kr         
3928 Spiremidler 15 000,00kr         20 000,00kr         5 000,00kr           15 000,00kr         
3929 MVA kompensasjon 300 000,00kr       435 165,00kr       135 165,00kr       400 000,00kr       

-kr                     
Sum Inntekter 1 399 784,65kr    1 926 029,48kr    526 244,83kr       1 360 000,00kr    

Driftskostnader
4500 Fremmedytelser *(konsulent) -kr                     -kr                     
4501 Norkred fakturaproduksjon -kr                     
4502 Faktura kostnader inn/ut Visma 2 000,00-kr            2 203,90-kr            203,90-kr              3 000,00-kr            
5330 Styregodtgjørelse 28 650,00-kr         28 650,00-kr         -kr                     36 000,00-kr         
6000 Avskrivninger Byggninger -kr                     1 732,00-kr            1 732,00-kr           
6300 Leie lokaler 30 000,00-kr         30 000,00-kr         -kr                     30 000,00-kr         
6420 Leie datasystemer (Software) 18 000,00-kr         20 114,95-kr         2 114,95-kr           22 000,00-kr         
6540 Inventar 10 000,00-kr         2 000,00-kr            8 000,00kr           5 000,00-kr            
6541 Prosjekt nærspillsområde 111 000,00-kr       70 352,00-kr         40 648,00kr         -kr                     
6542 Tunetgruppen -kr                     -kr                     20 000,00-kr         
6545 Datautstyr - hardware 5 000,00-kr            15 500,00-kr         10 500,00-kr         -kr                     
6550 Driftsmatrialer 2 000,00-kr            12 320,68-kr         10 320,68-kr         5 000,00-kr            
6551 Golfbox direkte kostnad 5 000,00-kr            13 611,25-kr         8 611,25-kr           12 000,00-kr         
6580 Idrettsutstyr 30 000,00-kr         39 048,75-kr         9 048,75-kr           20 000,00-kr         
6590 Annet driftsmatriell -kr                     13 821,23-kr         13 821,23-kr         
6700 Regnskapshonorarer 28 000,00-kr         28 012,00-kr         12,00-kr                28 000,00-kr         
6701 Revisjonskostnader 30 000,00-kr         29 063,00-kr         937,00kr              30 000,00-kr         
6711 Norgesmesterskap 30 000,00-kr         78 132,00-kr         48 132,00-kr         -kr                     
6715 Premier 80 000,00-kr         46 807,30-kr         33 192,70kr         70 000,00-kr         
6716 Servering / mat turnering 50 000,00-kr         106 607,90-kr       56 607,90-kr         50 000,00-kr         
6730 Idrettsfaglig bistand -kr                     15 000,00-kr         15 000,00-kr         25 000,00-kr         
6770 Medisinsk behandling, utstyr etc 2 500,00-kr            -kr                     2 500,00kr           -kr                     
6781 Treningsutgifter 150 000,00-kr       232 987,50-kr       82 987,50-kr         200 000,00-kr       
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6800 Kontorrekvisita -kr                     1 419,00-kr            1 419,00-kr           
6810 Datakostnad - (Hardware) 5 000,00-kr            10 734,20-kr         5 734,20-kr           -kr                     
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. 50 000,00-kr         46 681,50-kr         3 318,50kr           40 000,00-kr         
6966 Hjemmeside 10 000,00-kr         16 875,00-kr         6 875,00-kr           15 000,00-kr         
6975 NGF, medlems og IT-avgift 274 000,00-kr       294 930,00-kr       20 930,00-kr         290 000,00-kr       
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 15 000,00-kr         19 660,20-kr         4 660,20-kr           10 000,00-kr         
7162 Bevertning -kr                     6 435,10-kr            6 435,10-kr           5 000,00-kr            
7320 Reklamekostnader 25 000,00-kr         -kr                     25 000,00kr         -kr                     
7395 Øreavrunding 5,00-kr                   -kr                     5,00kr                   5,00-kr                   
7415 Påmelding serier, turneringer etc 50 000,00-kr         60 819,00-kr         10 819,00-kr         65 000,00-kr         
7430 Premier/Gaver, ikke fradrag -kr                     6 920,00-kr            6 920,00-kr           3 500,00-kr            
7770 Bank og kortgebyrer 10 000,00-kr         7 594,30-kr            2 405,70kr           7 500,00-kr            
7772 vipps gebyr 5 000,00-kr            3 275,21-kr            1 724,79kr           5 000,00-kr            
7803 Tilskudd Borre golfbane 280 500,00-kr       457 041,70-kr       176 541,70-kr       340 000,00-kr       
7796 ekstraordinært tilskudd Borre golfbane -kr                     -kr                     
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget -kr                     -kr                     
7801 Spillerett -kr                     -kr                     
7802 Skapleie BGB -kr                     -kr                     
7830 Konstaterte tap 2 000,00-kr            1 000,00-kr            1 000,00kr           10 000,00-kr         
Prosjekt starte-bod hull 1 100 000,00-kr       -kr                     100 000,00kr       10 000,00-kr         

-kr                     
Sum Utgifter 1 438 655,00-kr    1 719 349,67-kr    280 694,67-kr       1 357 005,00-kr    
Sum inntekter 1 399 784,65kr    1 926 029,48kr    526 244,83kr       1 360 000,00kr    

-kr                     
Driftsresultat 38 870,35-kr         206 679,81kr       245 550,16kr       2 995,00kr           



 

Årsmøtet

Borre golfklubb

STYRE 

Leder Marius Bugge
Nestleder Runar Moen På valg
Styremedlem Trine Johnsen
Styremedlem Børre Hofsøy på valg
Styremedlem Mette Humphries
Varamedlem Trine Røkaas på valg

Turneringkomite 
Leder

Mette Humphries

Damekomite
Leder 

Heidi Seljebotn

Herrekomite
Leder 

Per Ole Solum

Golf Grønn Glede

ikke aktiv

Junior komiteen

Leder

Bjørn Strømsodd

Seniorkomite
Leder

Erik Børresen

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

Trener 1 Neal Staines (Trener 2, 2023)



Valgkomiteens innstilling til verv i Borre golfklubb på årsmøtet 2023 
 
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:  

• Marius Bugge er valgt fram til årsmøtet 2024, og således ikke på valg. 

 

Velge Nestleder: 

Valgkomiteens innstilling til valg av nestleder i Borre golfklubb er: 

• Runar Moen gjenvelges for en periode på 2 år, fram til årsmøtet i 2025. 

 

Velge Øvrige styremedlemmer: 

• Mette Humphries er valgt fram til årsmøtet 2024, og således ikke på valg. 

• Trine Johnsen er valgt fram til årsmøtet 2024, og således ikke på valg. 

 

Valgkomiteens innstilling til valg av øvrige styremedlemmer er:  

• Børre Lyder Hofsøy gjenvelges for en periode på 2 år, fram til årsmøtet i 2025. 

 

Varamedlem(-mer) til styret 

Valgkomiteens innstilling til varamedlem(-mer) til styret:  

• 1. Trine Røkaas gjenvelges for en periode på 2 år, fram til årsmøtet i 2025 

 

 

14-2 Valg av kontrollkomite i Borre golfklubb 
Velge Leder 

• Bjørn Schmidt er valgt fram til årsmøtet 2024, og således ikke på valg. 

 

Velge medlem av kontrollkomiteen:  

Valgkomiteens innstilling til valg av medlem av kontrollkomiteen er: 

• Tove Rakel Tangen gjenvelges for en periode på 2 år, fram til årsmøtet i 2025. 

 

Valg av varamedlem til kontrollkomite 

• May Gunn Sleipnes er valgt fram til årsmøtet 2024, og således ikke på valg. 

 

Innstillingene er enstemmig. 

 

 

Valgkomiteen i Borre golfklubb 1. mars 2023 

Maria Strøm   Erland Bratli, leder  Roy Solberg 

 



 
 

 
 
Sak 14.d Valgkomite og sak 15 Engasjere revisor 
 
Sak 14.d Styrets innstilling til ny valgkomite i Borre golfklubb – velges for ett år 
14.d1  Leder  Manja Pettersen    - velges for 1 år 

14.d2 Medlemmer  Maria Strøm    - velges for 1 år 

 Medlemmer Aleksander Skytte   - Velges for 1 år 

14.d3 Varamedlem Roy Solberg    - 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 2023. 
 
 
  
 


