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Til medlemmene i Vrådal Golfklubb 

Innkalling til årsmøte i Vrådal Golfklubb 2023 

Styret innkaller herved til årsmøte i Vrådal Golfklubb 

Årsmøte avholdes fredag 31 mars kl. 19.30, møtested klubbhuset, Fossøy. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 17 mars 2023 til epostadresse: 
vradalgolfklubb@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før 
årsmøtet på følgende steder, klubbens hjemmeside, Facebook side, og som vedlegg ved utsendelse av epost til 
klubbens medlemmer fra golfbox. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vrådal Golfklubb i minst en måned, 
fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vrådal 
Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon eller spørsmål om årsmøte kan styreleder, Jørgen Larsen, kontaktes på epost, 
vradalgolfklubb@gmail.com eller på mobil 91 30 15 99. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen Styret i Vrådal Golfklubb 
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Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vrådal Golfklubb 2022 

Til behandling foreligger: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3:  Velge protokollfører 

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:  Godkjenne innkallingen 

Sak 7:  Godkjenne saklisten 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9:  Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap  

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og VTG kursavgift 

Sak 12: Foreta følgende valg: 

12.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- styremedlemmer 

- varamedlemmer 

12.2 Valgkomité: 

- leder   

- medlem  

Sak 13: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
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Årsmelding Vrådal Golfklubb 
 
Styret med dets medlemmer skal lede golfklubbens utvikling og fremme dens interesser i lokalsamfunnet 
gjennom å synliggjøre golfens aktiviteter som idrett og fritidsaktivitet og skape et godt golfmiljø i Vrådal.  

Styret har i 2022 bestått av følgende personer:  

Leder:   Jørgen Larsen 

Nestleder:  Tove Skjennum Johnsen 

Styremedlem:  Kenneth Fossli 

Styremedlem:  Kenneth Høye 

Styremedlem:  Even A. Lie 

Styremedlem:  Eirik Næss 

Styremedlem:  Tom Sedgwick 

Varamedlem:  Eva Botnen og Kai Ytredal  

Det har blitt gjennomført 4 regulære styremøter, og enkelte ad-hoc/arbeidsmøter ved behov i løpet av sesongen 

Det har blitt jobbet med en plan og strategi for utvikling av Vrådal som golf destinasjon med et bredere tilbud 
en kun golfbanen slik at både klubb og eiere kan tiltrekke seg flere gjester i fremtiden og utvide tilbudet for både 
store og små. Det er også blitt arbeidet med planer og arbeidsfordeling i forbindelse med turneringer og kurs 
som har vært gjennomført i sesongen. Investering av nye golbox og baneguide utvikling har også vært i fokus. 

Aktivitet 

Banen åpnet i april og stengte i november. Aktiviteten for sesongen 2022 var noen redusert sett opp mot 
foregående år, hvor pandemien trolig bidro til økt besøk grunnet reiserestriksjoner mm. Til tross for dette har 
det vært godt besøk på banene og statistikk fra Golfbox viser at 70% av starttider har vært booket opp i 2022. 
Totalt booket ca. 5000 starttider. Vrådal GK har ca 270 senior medlemmer ved årets slutt. Det har vært få 
utmeldinger innen fristen 31.12.2022, og det har vært noen nye innmeldinger før endt år. Det har blitt jobbet 
for å rekruttere flere yngre spillere til klubben.  

Det har blitt avhold 4 VTG kurs i sesongen med totalt 34 deltakere og nye medlemmer i klubben. Noe som er et 
lavere antall en under pandemien. Kursa tilfører klubben fremtidige medlemmer og er den enkeltaktivitet 
klubben har for å øke medlemsmassen. Det er viktig at nye medlemmer blir møtt med kvalitet fra klubben og 
drivere samt at de blir gitt muligheten for å spille mye golf, og at klubben og støtteapparat kan tilby treninger 
og timer til medlemmer for at de skal oppleve mestring og gode golfopplevelser fremover. Dette vil fortsatt være 
hovedfokus for sesongen 2023. Det er også besluttet og avtalt med banedrivere å tilby nye golfere som 
gjennomfører kurs i 2023 en pakkepris slik at fritt spill/årskort inngår i avgiften for VTG kurs pålydende 3.000.- 
Dette for å sikre at nye spillere fortsetter å spille mye golf, og trolig vil benytte banen mer når de har betalt for 
denne løsningen og investerer i nye årskort neste sesong. 

Sesongen 2022 har klubben satset på barn/ungdomsgolf. Dette har blitt veldig godt mottatt og det har blitt holdt 
ukentlige treninger for denne gruppen. Ca 15 barn/ungdom fra vårt nærområde har deltatt på disse treningene. 
Dette er tilbud som er viktig å opprettholde som et godt tilbud innen aktivitet for de yngste samt at det er 
ønskelig fra forbundets side å jobbe med junior-rekruttering. Klubben har mottatt støtte fra Sparebank Sør for 
innkjøp av nødvendig utstyr til disse treningene.  
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I sesongen 2022 ble det gjennomført 6 turneringer i regi av klubben og drivere.  Disse har hatt en sterk økning i 
deltakelse sammenlignet med tidligere år. Det har vært nødt til å sette en begrensning på antall deltakere, noe 
styret ser på som positivt tross alt. Ca. 235deltakere totalt på de ulike turneringene. Noe som klubben er svært 
godt fornøyd med sammenlignet med historiske tall for turneringer i Vrådal. Det er ønskelig å skape større 
engasjement rundt klubbmesterskapet som både historisk og pr i dag har en lav deltakelse sammenlignet med 
andre turneringer hos oss.  

• Vrådal Open, 52 deltakere 

• Klubbmesterskap, 22 deltakere 

• Nattgolf, 35 deltakere 

• Pray 4 Snow Turnering, 34 deltakere 

• Narvesen Tour, 35 deltakere 

• Fossøy Invitational (driverstyrt turnering), 46 deltakere 

 

Økonomi 

Klubben har en god og stabil økonomi med en sterk egenkapital. Det har ikke blitt tatt noen større 
investeringer dette året, primært har utgiftene omfattet markedsføring av klubb, samt generelle innkjøp 
av nødvendige rekvisitter som premier, og utstyr til VTG kurs. I tillegg har klubben investert i ny app/golfbox 
modul ca. 18.000.-. Utover dette ingen store kostnadsdrivere for klubben. Klubben hadde et årsresultat på 
+96.460.- i 2022. Klubbens primære inntektskilde er medlemsavgiften og arbeidet med å rekruttere nye 
medlemmer er derfor hovedprioritet.  

 
Balanserapport    
  

 

Regnskapskonto 
IB 

31.12.2022  

01.01.2022 
 

Eiendeler 
 

 
   Omløpsmidler   

 
            1500 Kundefordringer -1000 -3000 

 
         Kundefordringer -1000 -3000 

 
            1570 Varelager kiosk 3937,5 722,5 

 
         Andre fordringer 3937,5 722,5 

 
      Fordringer 2937,5 -2277,5 

 
         1920 Sparebanken Sør 2801.35.23098 262296 363922,4 

 
      Bankinnskudd, kontanter og lignende 262296 363922,4 

 
   Omløpsmidler 265233,5 361644,9 

 
Eiendeler 265233,5 361644,9 

 
Egenkapital og gjeld 

 
      Opptjent egenkapital   

 
            2050 Egenkapital 263834,5 360294,9 

 
   Egenkapital 263834,5 360294,9 

 
   Gjeld   

 
            2400 Leverandørgjeld 1399 1350 
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         Leverandørgjeld 1399 1350 
 

      Kortsiktig gjeld 1399 1350 
 

   Gjeld 1399 1350 
 

Egenkapital og gjeld 265233,5 361644,9 
 

Vrådal, 31.03.2023 

 

Resultatrapport    
  

 

Regnskapskonto 2022 
  

 

2021 
 

Driftsresultat 
 

 
   Driftsinntekter   

 
         3120 Sponsorer 15000   

 
         3121 Norsk Tipping 13533,57 10591,26 

 
         3141 Lam tilskudd 25402 21028 

 
         3142 MVA kompensasjon 35709 20918 

 
         3160 Covid-19 kompensasjon   5000 

 
         3190 Startkontingent 27700 23094 

 
         3911 Kursinntekter 9350 17350 

 
         3930 Salg kiosk 100 24682,25 

 
         3950 Årskontingenter 347333 312953 

 
   Driftsinntekter 474127,57 435616,51 

 
         4090 Beholdningsendring   55202,5 

 
         4000 Innkjøp kiosk   10620 

 
      Varekostnad   65822,5 

 
         5000 Honorar regnskapsfører 10000 8000 

 
         5001 Honorar andre 5000 5000 

 
         5020 Styrehonorar 24000   

 
      Lønnskostnad 39000 13000 

 
         6300 Leie golfbanen 135500 119500 

 
         6320 Spilletid simulator   1000 

 
         6630 Diverse kostnader 19844,39 60089,34 

 
         6720 Regnskapsprogram 4327,5 2610 

 
         6830 Kursmateriell 17050,95 5691,75 

 
         6840 Premier og gaver 20343,75 24647,5 

 
         6860 Møter, kurs, oppdatering o.l. 6500   

 
         6890 Golfkort og Scorekort 12260 11852,5 

 
         7320 Reklame/annonser/nettside/domene 37930,75 20637,5 

 
         7410 Medlemskontingenter golf forbundet 83260 85560 

 
         7420 Tilskudd diverse selskaper   38525 
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      Annen driftskostnad 337017,34 370113,59 
 

   Driftskostnader 376017,34 448936,09 
 

Driftsresultat 98110,23 -13319,58 
 

         8040 Renteinntekt 179,77 154,73 
 

         8070 Gebyr-renter Visma   706,74 
 

   Finansinntekter 179,77 861,47 
 

         8150 Vipps kostnader 1644,75 715,25 
 

         8170 Bank gebyr 184,85 142,5 
 

   Finanskostnader 1829,6 857,75 
 

Netto finansresultat -1649,83 3,72 
 

Årsresultat 96460,4 -13315,86 
 

  
 

    

Vrådal, 31.03.2023 
Vrådal Golfklubb 

Resultatrapport - endring 
   

Regnskapskonto 2022 
  

2021 Endring 

Driftsresultat 

 

   Driftsinntekter    

         3120 Sponsorer 15000   15000  

         3121 Norsk Tipping 13533,57 10591,26 2942,31  

         3141 Lam tilskudd 25402 21028 4374  

         3142 MVA kompensasjon 35709 20918 14791  

         3160 Covid-19 kompensasjon   5000 -5000  

         3190 Startkontingent 27700 23094 4606  

         3911 Kursinntekter 9350 17350 -8000  

         3930 Salg kiosk 100 24682,25 -24582,25  

         3950 Årskontingenter 347333 312953 34380  

   Driftsinntekter 474127,57 435616,51 38511,06  

         4090 Beholdningsendring   55202,5 -55202,5  

         4000 Innkjøp kiosk   10620 -10620  

      Varekostnad   65822,5 -65822,5  

         5000 Honorar regnskapsfører 10000 8000 2000  

         5001 Honorar andre 5000 5000    

         5020 Styrehonorar 24000   24000  

      Lønnskostnad 39000 13000 26000  

         6300 Leie golfbanen 135500 119500 16000  

         6320 Spilletid simulator   1000 -1000  

         6630 Diverse kostnader 19844,39 60089,34 -40244,95  

         6720 Regnskapsprogram 4327,5 2610 1717,5  
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         6830 Kursmateriell 17050,95 5691,75 11359,2  

         6840 Premier og gaver 20343,75 24647,5 -4303,75  

         6860 Møter, kurs, oppdatering o.l. 6500   6500  

         6890 Golfkort og Scorekort 12260 11852,5 407,5  

         7320 Reklame/annonser/nettside/domene 37930,75 20637,5 17293,25  

         7410 Medlemskontingenter golf forbundet 83260 85560 -2300  

         7420 Tilskudd diverse selskaper   38525 -38525  

      Annen driftskostnad 337017,34 370113,59 -33096,25  

   Driftskostnader 376017,34 448936,09 -72918,75  

Driftsresultat 98110,23 -13319,58 111429,81  

         8040 Renteinntekt 179,77 154,73 25,04  

         8070 Gebyr-renter Visma   706,74 -706,74  

   Finansinntekter 179,77 861,47 -681,7  

         8150 Vipps kostnader 1644,75 715,25 929,5  

         8170 Bank gebyr 184,85 142,5 42,35  

   Finanskostnader 1829,6 857,75 971,85  

Netto finansresultat -1649,83 3,72 -1653,55  

Årsresultat 96460,4 -13315,86 109776,26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Det har innkommet 1 (3) sak (er) til årsmøte:  

 

10.1 – Avskaffe styrehonorar som ble vedtatt i fjor (2022), opprette diverse komiteer, publisere fortløpende 
dokumenter fra styret mm på nettsider. 
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Styrets innstilling til innkommet forslag 1: Avskaffe styrehonorar 

Styret har behandlet det innkommende forslaget fra Arvid Brauti og konkludert med at forslaget ikke 

bør vedtas på årsmøte.  

 

• Dette begrunnes fra styret ved at Vrådal GK ikke har Daglig Leder som er lønnet basert på de 
arbeidsoppgaver som følger rollen slik de fleste andre klubber har. Styremedlemmer i andre 
tilsvarende klubber får dekket årskontingent samt fritt spill i de klubbene de er representert 
i styret. Dette er ikke tilfelle for styremedlemmer i Vrådal GK. Derfor vurderer vi dette 
beskjedene styrehonoraret som et hyggelig tilskudd for det arbeidet som nedlegges i løpet 
av året.  

• Dersom styrehonorar fjernes bør styret generelt, og styreleder spesielt, ikke forventes å 
uføre en lang rekke oppgaver som naturlig hadde hørt til hos en lønnet daglig leder.  

• I så tilfelle må oppgavene som nå utføres av styret enten utføres av driftsselskapet, eller 
klubben må ansette noen i en passende stillingsbrøk, det siste noe Vrådal GK ikke ønsker på 
nåværende tidspunkt. 

Styrets kommentar til punkt 1 og 2: Komiteer og dokumenter 

Styret vurderer punktene som gode innspill, men at dette ikke er noe årsmøtet skal stemme 

over eller fattes et vedtak på. Vi vil ta dette med inn i det videre styrearbeidet etter avsluttet 

årsmøte. Vi takker for gode innspill og ser nærmere på mulige komiteer samt at vi nå etter å ha 

etablert nye nettsider vil vi forløpende oppdatere disse med dokumenter slik at de blir 

tilgjengelig for medlemmer av Vrådal GK. 

 

 

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og VTG kursavgift 

 

Styret anbefaler at det ikke blir noen endringer i kontingenter for sesongen 2022, dette for å sikre at vi 

er konkurranse dyktig og tiltrekker oss nye medlemmer. 

• Hovedmedlem: 1500.- 

• Familiemedlem: 1200.- 

• Junior (t.o.m. 19 år): 500.- 

• Familiemedlemskap (2 voksne + juniorer): 2700.- 
 

• VTG kursavgift i 2 ulike varianter foreslås å settes til: 

o 1500.- kr pr senior. Dette inkluderer kontingent for hovedmedlem.  

o 3000.- kr pr senior. Dette inkluderer kontingent og fritt spill for sesongen (årskort inkludert) 

o 750.- kr pr junior. Dette inkluderer kontingent for juniormedlem. (t.o.m. 19 år) 
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Sak 12: Valg 
Valgkomiteens innstilling:  

 

For valgkomiteen: Bjørn Rønneberg og Svein Straumsnes 


