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Saksliste Generalforsamlingen 2018 

 

Tid: 21 mars kl. 1800 

Sted: Røkenes gård. Harstad 

 

Sak 1   Valg av møteleder og sekretær 

Sak 2   Valg av to personer til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder. 

Sak 3   Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 4   Årsrapport 2017 

Sak 5   Regnskap 2017 

Sak 6   Forslag fra medlemmene. (To forslag mottatt) 

Sak 7   Fastsettelse av kontingentsatser for 2018  

Sak 8   Valg 

 I 2016 har styret hatt følgende sammensetning: 

 Leder:          Tom Vidar Takøy. (på valg) 

 Nestleder:          Asbjørn Olafsen 

 Styremedlem:        Jarl-Annar Samuelsen 

 Styremedlem:        Brit Oshaug 8 (på valg) 

 Styremedlem:         Magnar Pedersen (på valg) 

 Varamedlemmer: Håvard Eilertsen, Hans Arne Pedersen og Terje Olsen (på valg) 

For å opprettholde kontinuitet i styret velges alle medlemmer inn for to år mens 

varamedlemmer velges for ett år. Det skal for 2018 velges leder og to styremedlem samt 3 

varamedlemmer. Det skal også velges 2 revisorer og valgkomite med leder og 2 

medlemmer. 

 

Sak 9: Budsjett 

 

 

 



 

 

ÅRSBERETNING HARSTAD GOLFKLUBB 2016 

Styret, valgkomite og revisorer har etter siste valg vært som følger: 

Styreleder:            Tom Vidar Takøy 

Nestleder:         Asbjørn Olafsen 

Styremedlemmer: Brit Oshaug, Magnar Pedersen og Jarl Annar Samuelsen 

Varamedlemmer: Håvard Eilertsen, Hans Arne Pedersen og Terje Olsen 

 

Valgkomite: 

Leder:             Ulla V Normann 

Medlemmer: Ronald Walquist og Rolf Jensen 

Revisorer: Knut Steen Henriksen og Stig Fredrikson 

 

ADMINISTRASJON OG DAGLIG DRIFT. 

Styret har frem til nyttår avholdt 8 styremøter, samt en del møter med deler av styret for å 

forsøke å fordele arbeidsoppgaver. Styreleder har også samarbeid med Elsa Samuelsen og 

Rolf Jensen om økonomistyringen i klubben. 

Driften i klubben har blitt gjennomført på dugnad noe som tilsier at oppgavene ikke alltid går 

på skinner og gjøremål kan ta lengre tid en ønsket. Vi har en mann ansatt på full jobb i 

sommerhalvåret som banearbeider. Vi har en bane som i vekstperiodene krever mer hjelp 

og derfor må vi gjennomføre noen dugnader for å ta unna gress og skog. Vi har også fått 

hjelp av Knut S og Olav H som har hjulpet til å klippe og flere har brukt traktoren for å samle 

baller på driving rangen. Vi vil også takke Asbjørn, Brit, Tom V og Terje som gjennomførte 

veien til golfkurs med flere hjelpere. Håvard Eilertsen har tatt kontroll over golf Box med 

tanke på innmelding og utmelding av medlemmer samt ansvaret for turneringer. Vi må også 

rette en takk til Martin K som sørger for at hjemmesiden er oppdatert. Hans-Arne sammen 

med Magne og Ørjan lagt ned mange timer på Bua vår, vi var så heldig at vi fikk hjelp fra 

Stangnes videregående til oppsett av råbygg. Vi håper å få den klar til bruk i løpet av denne 

sesongen. Bua er nesten klar etter en kjempeinnsats av våre seniorer og tilkobling av strøm 

og vann skal skje til våren. 

 

 

 



ØKONOMI OG REGNSKAP. 

Regnskapet for 2017 viser 

Likviditeten er svært anstrengt og frafallet av sponsoravtaler merker vi sammen med et 

synkende medlemstall. Vi har i tillegg at en del utlegg med utstyr til Bua. Likviditeten på 

slutten av 2017 var slik at medlemmene av styret betalte medlemskontingent i desember. Vi 

hadde også en del utestående på transport av dressesand og materialer til Bua som måtte 

betales fra årets midler.  

Antall medlemmer pr 31/12 2016 var på ca. 150.  

 

LIKESTILLING. 

Klubben sliter med å få kvinner i styret noe som gjenspeiler medlemsmassen med flest 

menn. I år hadde vi kun et medlem i styret som er kvinne og dette må vi forsøke å øke. 

BANEN. 

Vi åpna banen relativt tidlig ved å tillate spill på de nedre delene av banen. Røkenes en bane med 

nokså liten spilleslitasje så vi fikk ikke skader på fairwayer/greener pga av den tidlige åpninga. 

I samråd med styret besluttet vi før sesongstart å avstå fra knivsliping på maskinene denne gangen. 

Dette sparte oss for mye penger og selve klippinga viste seg å gå greit. 

Vinterskader på greenene 1,2,3 og 9 gjorde at vi sådde hele/deler av disse og dekka med fiber. 

Resultatet ble dårlig, trolig var mangelfull spiring hovedårsaken. I tillegg viste det seg også at det 

møysommelige arbeidet med å fjerne ugras på greenene 1 og 2 i 2016 ikke hadde gitt gode nok 

resultater. Kommende sesong må disse sprøytes med MCPA for å ta knekken på det flerårige ugraset 

som har fått fotfeste. Dette kan føre til at det må etableres «vintergreener» som erstatning i starten 

av sesongen. Får vi ikke et godt resultat av behandlingen må greenene freses opp og såes på nytt. 

Det vil i så fall bety at de må stenges hele kommende sesong. 

Løvetannen har etter hvert også etablert seg i fairwayene, spesielt på 3 og 9. Dette er særlig 

plagsomt på forsommeren. Her skal det også sprøytes. Etter sprøyting vil fairwayene stenges til neste 

dag. 

Vi er avhengige av at folk stiller på dugnad. Dette arbeidet må organiseres på en bedre måte og flere 

må ta i et tak. Mange, spesielt seniorene, gjør en kjempejobb, men flere må bidra. Styret vil for øvrig 

legge frem forslag angående dugnadsarbeidet på årsmøtet. Det er avgjørende at klubben lykkes på 

dette punktet. En bane i god stand er en forutsetning for at medlemmene skal trives med å spille golf 

på Røkenes. 

Styret går inn for å endre hullrekkefølgen fom 2018. Forhåpentligvis vil dette bidra positivt i arbeidet 

med å skape et miljø rundt bua og drivingrangen. 

Styret har vedtatt at medlemmene forplikter seg til å jobbe 6 timer dugnad på banen. Om du ikke kan 

jobbe forventes det at du betaler kr 100,- pr time. (maks 600) Disse pengene vil kunne brukes til å 

leie inn ungdom. Dette kan vi ikke tvinge noen til så dette må være en frivillig ordning basert på tillit 

der vi lager en registreingsbok i bua.  

NB: Vi har ikke lov til å tvinge noen til å jobbe dugnad eller å betale seg fri. 



Til slutt en takk til alle som har bidratt dette året. Spesiell takk til Vidar som, på tross av skral 

økonomi og (kravstore) spillere har holdt det gående også i år!  

For banekomiteen 

Asbjørn Olafson 

 

AKTIVITETER 2017 

Trening 

På grunn av dårlig innkreving av treningsavgift i Hålogalandshallen har vi ikke gjennomført 

noen treninger denne vinteren. Det ble et tapsprosjekt. Om det er ønske om trening vil dette 

bli vurdert til neste vinter, og med at vi har innført VIPS og dermed lettere kan dekke våre 

utgifter. Vi fikk en henvendelse fra våre medlemmer om dette på facebook. 

Kurs 

Vi gjennomførte to kurs i 2017. Ett på våren og et på høsten med til sammen 25 deltakere. 

Kursene ble ledet av Asbjørn ,Brit, Tom-V  og Terje. Vi hadde også mange hjelpere som 

steppet inn og hjalp til. Kursdeltakerne får tilbud om prøvemedlemskap ut året på vårkurset, 

mens de som tar høstkurset får tilbud om prøvemedlemskap året etterpå. Kursene er viktig 

for oss for å få nye medlemmer, men vi må bli flinkere til å følge opp kursdeltakere. 

Forslaget er å arrangere oppfriskningskurs på en kveld året etterpå og spillekvelder for nye 

medlemmer. 

Bedriftsgolf 

Vi har ikke så voldsom aktivitet men vi forsøkte der Terje Olsen tok initiativ til en 

bedriftsturnering med Statoil.  Dessverre kom det kun en deltaker fra Statoil men klubbens 

medlemmer laget lag for sine bedrifter og det ble en fin turnering. 

Turneringer 

Onsdagsturneringene er fortsatt svært populær med konkurranse, moro og fin trening. Vi 

gjennomførte 13 onsdagstureninger med en liten ferieopphold i juli. Turneringene også 

fungerte som kvalifisering til Røkenes master. Det har ikke vært fast ledelse av 

onsdagsturneringen da dette har gått litt på omgang. Turneringene i 2017 var preget av 

færre deltakere noe vi håper vil bedre seg i 2018. Turneringsutvalget jobber med å skape 

mer ramme rundt onsdagsturneringene. 

Damegolfen har også gjennomført turneringer på tirsdager med litt variert oppmøte, men 

med flere damer i klubben håper vi på et oppsving her. 

Høsten ble klubbmesterskapet avholdt under ledelse av Håvard E. I år ble det kun kåret en 

mester i herreklassen som i år ble Håvard E. 

Årets siste turnering var Røkenes master som ble arrangert av Håvard og Tom-V. Også her 

ble turneringen vunnet av Håvard E. 



Vi har også deltatt i de «store» turneringene i Nord-Norge der våre beste menn er ute og 

representerer klubben på en fantastisk måte. Det viser at vi har noen av de beste spillerne i 

Nord-Norge i vår klubb. 

 

 

SENIORGOLFEN 2017 

 Seniorgolfen har hatt fast spilledag på torsdager, kl 10.  Første spilledag i 2017 var 1.juni. 

Varierende oppmøte, men en stamme på 12 - 14 var nokså stabile gjennom hele sesongen. 

På det meste var det 21 deltakere! Spilleform: stort sett slaggolf med netto slag som 

resultat. Etter runden kaffe og premieutdeling på Røkenes gård. En vinner i herrekassen og 

en i dameklassen + en tilfeldig uttrukket blei premiert etter hver runde. Seniorgruppa har 

arrangert 2 dagsturer til Lofoten Golf Links med god deltakelse. 14. september var det 

avslutning. Først en runde flagg-golf, så middag på Røkenes Gård. Her blei de beste gjennom 

sesongen premiert (eclectic): Damer: Turid Aasvang    Herrer (Hc: under 24 ): Knut Steen 

Henriksen      Herrer (Hc: over 24): Magne Pedersen Dugnadsinnsatsen fra seniorgruppa har 

vært stor på mange områder. I år var innsatsen spesielt stor ifbm den nye bua. Utover 

høsten blei den malt og innredet, låven tømt og alt flyttet til bua. I tillegg til stor 

arbeidsinnsats har mange seniorer gitt inventar o.a. Det er også brukt en god del penger 

både fra felleskassa og fra enkeltmedlemmer. Seniorgruppas Facebookside har fungert godt. 

Brit Oshaug og Ingebjørg Steen har administrert seniorgolfen i 2017 

 

Sak 6: 

Forslag til årsmøtet: 

1: For å øke inntektene til klubben foreslås at det tilbys lages sponsorpakker til bedrifter og 

foreninger. 

I gjenytelse kan det gis medlemskap til en navngitt person i bedriften slik at ikke hele bedriften kan 

bruke ett greenfeemedlemskap. 

Summen og betingelser i forhold til kunde greenfee eller lignende avgjøres av styret, men som 

utgangspunkt bør det koste mer enn et vanlig medlemskap. 

 

 

2: Familierabatt 

Medlemmer som betaler for full spiller rett (4500,-) kan melde et barn i sin familie gratis inn i 

klubben med full spiller rett. Barnet/ungdommen må ha gjennomført golfkurs. Denne 

familierabatten gjelder for barn/unge som går i grunnskolen. (1-10) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Harstad 16 mars 2018 

 

-----------------------------                                   ----------------------------------             ----------------------- 

Tom Vidar Takøy                                               Asbjørn Olafson                             Brit Oshaug 

Leder                                                                     Nestleder                                   Styremedlem 

 

----------------------------                                     ---------------------------------- 

Magne Pedersen                                               Jarl-Annar Samuelsen 

Styremedlem                                                      Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 


