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Til medlemmene i Borre golfklubb 

Horten, 31. januar 2020 

Innkalling til årsmøte i Borre golfklubb 2020 

Styret til årsmøte i Borre golfklubb onsdag 11. mars klokken 18.30 

Årsmøtet i Borre golfklubb avholdes på Campus Bakkenteigen, USN, auditorium Holmestrand (rett ved 

hovedinngangen). 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 25. februar til 

vår e-postadresse klubben@borregb.no.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke 

før årsmøtet på vår hjemmeside https://www.borregb.no.  

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 Erland Bratli kontaktes på enten på 

erland.bratli@gmail.com eller telefon 924 05 916. 

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret i Borre golfklubb ved Erland Bratli, leder 

 
 

mailto:klubben@borregb.no
https://www.borregb.no/
mailto:erland.bratli@gmail.com
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Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Borre golfklubb 2020 
 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 31. januar 2020 

Årsmøtet avholdes den 11. mars klokken 18.00 på Campus Bakkenteigen, Auditorium Holmestrand. 

 

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  

 9.1: Godkjenne prosjekt - nærspillsområde m/ tilhørende økonomi Godkjent årsmøtet 2018 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

▪ Det er ikke innkomment forslag eller saker 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent  

Sak 12: Vedta Borre golfklubbs budsjett 

Sak 13: Behandle Borre golfklubbs organisasjonsplan  

▪ Saken realitetsbehandles ikke 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- styremedlem[mer]   

- varamedlem[mer] 

14.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 

- varamedlem[mer]  

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

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 

- leder   

- medlemmer  

- varamedlem  

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere Borre golfklubbs regnskap 
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[Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
- Regnskap i revidert stand 
- 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 
- [Tilbud fra revisor eller annen bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg oppdraget som revisor 

for idrettslaget ref. sak 15 over.]  
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité] 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan [navn på idrettslaget, eller navn på person ansvarlig for årsmøtet] 

kontaktes på [telefon eller e-postadresse]. 

Med vennlig hilsen 
styret  
 
[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare 
benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.] 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/
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1. Medlemsutvikling 2019 

A. Medlemsoversikt 

Borre golfklubb hadde ved inngangen til 2020 476 medlemmer. I tillegg er det 18 spillere som ikke er 

forbundsmedlem. Per 1. januar 2019 var tilsvarende tall 519 medlemmer. Dessverre en nedgang på 

43 medlemmer. De fleste oppgir at alder og at man ikke spiller mange nok runder som årsak til at 

man melder seg.  

Det ble høsten 2019 innført flere nye spillerettskategorier. Hvordan det slo ut på medlemsmassen er 

ikke endelig avklart, men det førte til at mange medlemmer endret sin spillerett ved inngangen til 

2020.  

Alle medlemmer fordelt på kjønn og status 

Status Damer  Menn  I alt  

Aktiv 143  333  476  

Ikke forbundsmedlem 4  14  18  

I alt 147  347  494  

    

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe  

Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  

Gruppe 1: Under 4,5 2  15  17  

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0  57  57  

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 10  88  98  

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 38  90  128  

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 52  48  100  

Gruppe 6: 37 - 54 40  31  71  

Intet handicap eller HCP = 99 1  4  5  

I alt 143  333  476  

    
Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe  

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  

0-6 år 2  4  6  

7-12 år 7  5  12  

13-18 år 4  7  11  

19-24 år 2  17  19  

25-39 år 5  40  45  

40-59 år 30  120  150  

60-69 år 49  65  114  

70 år og over 44  75  119  

I alt 143  333  476 

 

B. Vurdering av situasjonen 

Det typiske medlemmet er mann mellom 40-59 år og et golfhandicap på ca. 20. Samtidig kan man 
ikke unngå å se at det er en «godt» voksen medlemsmasse. En bekymring rundt rekrutterings-
arbeidet er et tilbakevendende punkt i årsberetningene. Det må være en målsetting i å øke andelen 
yngre spillere gjennom å gjøre golf attraktivt blant denne generasjonen. Den andre veien å lykkes er 
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gjennom VTG-kurs med dedikerte personer for den oppgaven. Det ligger også et stort potensiale i å 
få tidligere medlemmer aktive igjen.   
 

2. Styrets arbeid 

A. Styrets sammensetning 

Leder: Erland Bratli 

Nestleder: Marius Bugge 

Styremedlemmer: Roy Solberg, Vigdis Halvorsen og Elisabeth Groseth 

Varamedlem: Jonathan Jacobsen og Maria Strøm 

Kontrollkomite: Medlemmer Lars Ottem og Jon Selvaag. Bjørn Schmidt (vara) 

Valgkomite: Henrik Spørck (leder), Inger Holt og Lars Markusson 

Forretningsfører: Rune Skaane  

B. Styremøter og styrets arbeid 

Det har blitt gjennomført 11 styremøter. I 2019 har det i tillegg vært flere ulike møter med 

baneselskapet med fokus på hvordan klubb og bane kan arbeide ved siden av hverandre. Bakgrunnen 

for dette er blant annet at daglig leder i juli signaliserte at arbeidsmengden samlet sett var for stor.   

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

markedet for å opprettholde medlemsmassen er fortsatt krevende. Tiltak rundt frivillighet, barne- og 

ungdomsarbeid og deltakelse i enkelte av klubbens turnering viste alle vekst. 86 spillere uten frafall 

under klubbmesterskapet var gledelig.  

 

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. 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. En stor takk til alle som bidrar.  

Helt til slutt vil vi selvsagt rette en stor og velfortjent takk til proen vår, Karin Sjødin. Hennes 

tilstedeværelse, humør og engasjement er til glede for oss alle.  

 

3. Turneringskomiteen (TK) 
A. Medlemmer 

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

turneringsprogrammet gjennom sesongen. Totalt består komiteen har bestått av fire grupper med to 

personer i hver gruppe (inkl. leder). 3 grupper har vært aktive mens den 4. har fungert som backup 

store deler av sesongen av forskjellige årsaker 

 

B. Klubbturneringer 

Det ble arrangert 9 klubbturneringer inkludert avslutningen i regi av TK, med til sammen 464 

påmeldte, mot 498 påmeldte i 2018. Altså en liten nedgang i aktivitet. Det har blitt arrangert 1 

turnering som er kommet i tillegg til de vanlige klubbturneringene. Dette var Narvesen Tour. 
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C. Større arrangementer 

Swedish Golf Tour ble avholdtholdt i juli. Svenske Christopher Sahlström vant og satte i tillegg ny 

banerekord med 62 slag. 

 

D. Klubbmesterskap – slag og match 

Klubbemesterskapet ble avviklet med 85 påmeldte, 91 i 2018. 17 av deltakerne var damer, samme 

antall som året før. Vi gratulerer følgende spillere som klubbmestere i 2019:  

▪ Damer: Heidi Seljebotn 

▪ Herrer: Kai-Ståle Kristiansen 

▪ Jenter: Ingen deltakere 

▪ Fair Ladies: Ann-Mari Bye 

▪ Old Boys: Egil Hansen 

▪ B- klassen: Terje Morstøl  

 

Tradisjonen tro ble det også spilt matchmesterskap, og vinnerne av dette klubbmesterskapet ble: 

▪ Damer: Karine Gutu 

▪ Herrer: Alexander Skytte 

 

Marius Bugge takker av som ansvarlig for turneringskomiteen. Han vil rette en stor takk for alle som 

har bidratt med turneringene. Fra 2020 overtar Mette Humphries denne viktige oppgaven. 

 

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 Inger Holth, Merete Ese, Marit Lindøe og 
Mette Humphries. 
Det har vært gjennomført 3 komitemøter der vi har lagt opp terminliste, fordelt oppgaver og planlagt 
arrangementene og diskutert aktuelle problemstillinger.  
 

B. Damedager 

Det ble arrangert 10 damedager i år. To ganger sammen med damene fra Nøtterøy Golfklubb. 1 på 

Borre og 1 på Nøtterøy. Det har vært bra oppslutning på alle dame-dagene. Max-antall på en dag ble 

28 stk. Det har vært varierende spilleformer som scramble, matchspill og max-score.  Vi har et godt 

og inkluderende miljø hvor alle er velkomne. Hyggelig at nye golfdamer er kommer til. 

I løpet av sesongen har vi 5 dager med OOM, hvorav 4 tellende. Årets beste dame gjennom sesongen 

fikk et gavekort. Vinneren ble Merete Ese. Vi gratulerer! 

 

C. Pink-cup  

Pink-Cup ble arrangert 25 mai. Fikk inn 30.000.- som ble oversendt kreftforeningen.  
Det var 56 deltagere. Det var 7 flere enn i fjor. Alle spilte i år scramble.  
 
Bunkerbøter, køllevask, loddsalg og startavgift er blant inntektskildene. Stor takk til alle givere og til 
alle som deltok. Ikke minst til Damegruppa og Elisabeth Groseth som samlet inn flotte premier og 
gevinster. Ingen deltok i finalen i år, da den gikk samme helg som vår flaggturnering. 
I skrivende stund ser det ikke ut som om det blir arrangert Pink cup i regi av Golfforbundet.  
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D. Kick-off  

ble holdt på klubbhuset, 24 april 2019. Ca. 30 damer møtte opp der. Fin Info om golfregler ved Lars 

Markusson, nye handicap regler fra Marius Bugge og generell info fra daglig leder Per Håkon 

Eikeberg. Terminlista ble også gjennomgått. 

E. Dametreninger 

har vært arrangert på tirsdager. Onsdager for alle med handicap over 20. Treningen har kostet kr 

100,-. Det undrer oss at det har vært så få med på dette. 

F. Klubbdager – felles for herrer og damer  

Klubbdager i fellesskap mellom damer og herrer er arrangert 8 ganger. 2 fellesdager er blitt avlyst på 

grunn av været. På fellesturneringene har det vært god oppslutning, men vi ønsker å redusere 

antallet til ca. 1 gang pr måned til neste år. Både herrer og damer er enige om dette. 

 

G. Annet – og en takk  

Alle damene i gruppa har fått opplæring i turnerings-modulen. 

Vestfold Ladies  ble arrangert på Borre 16 juni. 12 Borrejenter deltok. Borre tok hjem pokalen her.  

Ny runde ble arrangert i Sande 8 september. Kun 3 damer fra Borre deltok i Sande. 

 

Helt til slutt vil vi gi honnør til Marit Lindøe. Hun har gjort en enestående innsats i Golf Grønn Glede. 

Det har vært 8 deltakere i gruppa. 5 av disse er nå medlemmer i klubben. Marit setter av tid og følger 

dem opp ukentlig.  

 

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 9 herredager i 2019. I tillegg ble en runde avlyst pga. været. Det har vært 

varierende oppslutning på herre-dagene, fra 20 til 30 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. 

Det har vært 18 forskjellige navn på premielistene i A-klassen og 12 forskjellige herrer i B-klassen i 

løpet av året. Vi hadde også premie til beste spiller sammenlagt i hver klasse, klasse A ble vunnet av 

Pål Ricard Andersen og klasse B ble vunnet av Kjell Roppestad. 

C. Annet  

Det er planlagt 14 herredager i 2020 og 4 fellesdager sammen med damegruppa. 
Alle i herregruppekomiteen har hatt opplæring i Golfbox. 
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6. Juniorgruppa 

A. 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 

2019 sesongen ble det derfor igangsatt en satsing på barn og ungdommer som var bedre på lenge. 

I 2019 sesongen har vi hatt i underkant av 30 barn og unge med på diverse aktiviteter. 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 

foreldre som stiller opp jevnlig. 

B. Turneringer 

På Narvesen Tour har Borre vist seg frem med glans. Vi er antagelig den klubben som stiller med flest 

deltakere på hver eneste turnering! Mange av våre spillere gjør det godt og vi har alltid noen i topp 

tre, gjerne førsteplass som regel.  

C. Det sosiale 

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

Klubben lot oss ta i bruk det røde huset på tunet for kølleoppbevaring og hvilested. Juniorene stod 

selv for rydding og støvsuging og tjente dermed poeng til ballkort. Vi arrangerte felles middag før 

treningene og Sharma lagde sunn og god mat til en god pris for oss. Både sommeravslutning og 

sesongavslutning ble arrangert sammen med foreldre til alles glede.  

D. Treninger, annet – og en takk 

Martin Simensen stod for den golftekniske delen av treningen gjennom store deler av sesongen. 

Alexander Skytte bidro med godt planlagte treningsøkter og Jon Karlsen steppet flere ganger inn og 

gjennomførte treningsøkter av høy kvalitet. Det skal ikke skjules at vi savner en permanent trener på 

Borre – det hadde gjort det lettere å rekruttere og planlegge treninger for juniorene.  

Vi ønsker å rette en stor takk til Borre Golfbane som bidro økonomisk ved å la oss få bruke hele 

kontingenten til juniorsatsingen, samt Borre Golfklubb som donerte inntektene fra to turneringer til 

juniorsatsingen.  

 

7. Golf Grønn Glede (GGG) 

A. Organisering av Golf Grønn Glede 

GGG har i år 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 

  

B. Gruppe 1 

Borre Allsport har hatt trening hver tirsdag hele sesongen. Marit har vært trener  

Gruppa har fra 5-15 medlemmer i alderen 6-25 år. Treningen foregår på driving ranchen fra 18:00 – 

19:00 hver tirsdag. Oppstart 14 mai, og vi avsluttet 17. september. Allsporten hadde også besøk av 

helseminister Bernt Høie 3. september.  
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Sportslig var høydepunktet at Jonas Freitag vant bronsemedalje i Spesial Olympic i Abu Dabi. 

Han vant også Spesial Olympic konkurransen i Norge, samt GGG-Open 2019. Jonas deltok i mange 

konkurranser i regi av GGG gjennom sesongen  

 

C. Gruppe 2 

GGG har i år hatt 7 nye medlemmer. De har gått Veien til Golf kurs sammen med Karin  

Samtidig som de har deltatt hver mandag formiddag sammen med de 9 andre medlemmene av Golf 

grønn Glede gjengen  

I tillegg til treninger, golfregler og opplæring i god etikette på banen, er det sosiale samværet som er.  

Bare 2 av de 7 nye medlemmene fullførte fadderrunder i år, mens 2 andre har planer om å fortsette 

til neste år. 2 har også blitt medlemmer i klubben  

Borre golfklubb deltok med 7 deltakere i GGG Open i Kristiansand på Bjaavann golfklubb 2019. Der 

vant vi 1 plass. 

 

8. Lag-NM. 

Damene spilte sitt lag-NM på Sandefjord golfbane. Laget endte på 7. plass i sin avdeling i 2. 

divisjon. Herrene rykket dessverre ned fra 1. divisjon når de spilte på Utsikten golfbane. På 

damelaget spilte Tove R. Tangen, Gun E. Kamfjord og Silje Y. Brekken. Herrelaget bestod av 

Mikkel Haug, Alexander T. Skytte, Rune Hagevik, Rolf Chr. Lund og Stian N. Lie. 

 

9. Borre Golfbane AS  

Samarbeidet med baneselskapet er viktig for vår golfklubb. 2019 har i så måte vært litt mer 

utfordrende. Den samlede arbeidsmengden på daglig leder har tidvis overskredet det vi kan 

forvente. Når han signaliserte at dette var i overkant, måtte begge parter forsøke å finne 

løsninger.  

 

10. Økonomi  

Gjennom fjoråret har styret jobbet med å redusere antall bankkontoer i Borre golfklubbs 

navn. Det har medført at kundeforholdet med Nordea har blitt sagt, og at Grasrotandelen, 

momskompensasjon og andre utbetalinger har blitt overfør til vår konto i Sparebank 1 BV. 

Innbetalingene medlemmene gjør til spillerettene betales fortsatt inn til DNB.  

Ved inngangen til 2020 har vi opprettet elektroniske betalingsrutiner i Visma eAccounting. 

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 har sammenheng med at 

innbetalinger over kasse har gjort det lite synlig for klubben hvor mye inntekter og kostnader 

som har vært forbundet med den enkelte turnering.  

Dere vil også oppleve at klubbkontingenten nå vil være en egen innbetaling utenom 

spilleretten for å gi et tydeligere skille mellom disse.  

 

Årsregnskapet for 2019 viser et underskudd på 90856 kroner. Det har direkte sammenheng 

med det ekstraordinære driftstilskuddet til banen som ble vedtatt på siste årsmøte på 

128 052 kroner. 
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Erland Bratli   Marius Bugge    Elisabeth Groseth 

sign.     sign.     sign. 

 

Vigdis Halvorsen  Roy Solberg   Jonathan Jacobsen 

sign.     sign.     sign. 

 

Maria Strøm   

sign.   



























Tilårsmøtet i Borre Golfklubb

Kontrollkomiteens beretning far 2A19

Kontrollkomiteens opptaver og arbeid

Kontrollkomiteens oppgaver etter NlFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Borre Golfklubbs økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at Borre Golfklubbs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,

bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte Okonomiske disposisjoner er i samsvar med

organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg

om at organisasjonsfeddets interne Økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir

et korrekt uttrykk for Borre Golfklubbs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved

gjennomgang av regnskapene vurdere Borre Golfklubbs finansielle stilling forvaltning og drift.

(ontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å

gjennomgå. Kontrotlkomiteen har fått alle opplysninger sorn vi har bedt om fra Barre Golfl<lubbs

administrasjon og fra Borre Golfklubbs engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2019 og det

styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen

for 2019

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av

denne beretning.

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.

Kontrollkomiteen har også blitt bedt om å delta på styremøter hvor ny avtale mellom Golfklubb og

bane har blitt diskutert. Vifant ingen grunn til å kritisere styrets arbeide angående dette.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Borre Golfklubbs årsregnskap for 2019 godkjennes

av årsmøtet.

Kontrollkomiteens vurdering

Kontrollkomiteen har ingen formelle innvendinger til de forelagte dokurnenter eller de konklusjoner
§tyret, regnskapsfører og reyisor har gjort,

Horten 26.2.2024
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