Årsmøte 2020

Sølvmedalje i NM Junior til Sander Lode (til venstre). Adrian
Sletten (til høyre)

Vinner av Flaggpokalene: Eirik Eikeland (til venstre), Siren
Larsen ( i midten) og Amine Rabben (til høyre).

Vinnerne av Socony Cup: Christoffer Solheim (til venstre) og
Alexander Haukedal (til høyre)

Vinner av Klubbmesterskap i putting. Fra venstre: Lisa Bildøy
Larsen, Andreas Stald, Fredrik Gjøen og Ina Løkås

Andrè Angelskår (i midten) fikk hole-in-one på hull 9!
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Dagsorden årsmøte
Torsdag 20.februar 2020 Kl. 18.00 i klubbhuset.
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle Klubbens årsberetning. (s.5-22)
9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
og revisors beretning. (s.23-31)
10. Behandle forslag og saker. (s.32-34)
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter. (s.35)
12. Vedta Klubbens budsjett. (s.36)
13. Behandle Klubbens organisasjonsplan. (s.37)
14.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer
15. Foreta følgende valg: (s.38)
a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.
16.

Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap. (s.38)
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Foto: Simen Gjelsvik

Hull 6

Bjarte Landaas klipper greenene i begynnelsen av april
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Styrets årsberetning 2019
Styret i Bergen Golfklubb i 2019:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varemedlem:

Ole Åstveit
David Bellamy
Rolv Grimstad
Kristoffer Steine
Lisbeth Vik
Martine Vatne Solhaug
Stig Teige
Marit Brochmann

Sesongen 2019
Sesongen 2019 ble en rekordlang sesong med åpne greener fra 13.april-22.oktober.
Det var fantastiske spilleforhold store deler av sesongen. I periodene med dårlig vær fikk vi
erfare at de siste års baneprosjekter har gitt positive resultater på spilleforholdene.
Det har vært stor aktivitet på banen, på trening/kurs og i turneringer, og klubbens
spillere har levert solide resultater i norgesmesterskapene. Golfsporten har de siste årene
stagnert både nasjonalt og internasjonalt, med en stor samlet medlemsnedgang i golf-Norge.
Bergen Golfklubb kan likevel se tilbake på 2019 som et år med både medlemsvekst og
overskudd. På høsten merket vi helt klart en «Viktor Hovland-effekt», med stor interesse fra
nye og yngre golfere, og vi håper det fortsetter inn i 2020.
Styret opplever at Bergen Golfklubb står styrket foran 2020-sesongen med
oppgradert bane, medlemsvekst og økende golfinteresse. 2019 ble et år med få store
prosjekter i klubben, og med en streng kostnadskontroll. Det er likevel mange utfordringer
og oppgaver fremfor oss som vi må ta tak i, med sikkerheten rundt banen og videre
oppgradering av anlegget som noen av de viktigste.
Styret
Det har i 2019 vært avholdt 7 styremøter, inkludert et lengre styremøte med
sesongevaluering og budsjettering. Varamedlemmet har vært invitert til alle styremøtene.
Daglig leder har møtt på alle styremøtene og head greenkeeper har deltatt på enkelte
styremøter. Enkelte av styremedlemmene har også hatt ansvarsområder utenfor det
ordinære styrearbeidet (se også egne rapporter). Administrasjonen har overtatt det meste
av det administrative arbeidet som tidligere lå under komitèene.
Det har vært behandlet 32 saker i styret. De fleste sakene er orienteringssaker, men
det har også vært flere beslutningssaker. Styret har stått samlet bak de beslutningene som
har blitt tatt. Styret har fokusert arbeidet ut ifra målsetningene i Virksomhetsplan for Bergen
Golfklubb 2016-2019 med Bane/Anleggsplan som ble vedtatt på årsmøtet i 2016;
handlingsplanen i årsmøtepapirene i 2019; og ellers de store sakene som har betydning for
klubben som økonomi, grunneieravtaler, planverk, investeringer, sport/idrett, bemanning,
medlemsmasse, frivillighetsarbeid, sikkerhet osv.
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Den saken som hatt størst fokus i styret gjelder sikring og sikkerheten rundt banen og
anlegget. Det har vært flere saker om dette i media. Klubben har utført flere sikringstiltak i
2019 og må fortsette med dette fremover. De forskjellige områdene hvor det er
sikkerhetsutfordringer har forskjellige ansvarsforhold og krever forskjellige løsninger, og det
har vært viktig med juridisk bistand i disse sakene. Vi har også hatt eksperter på sikring fra
Norges Golfforbund på befaring for å hjelpe oss med å finne de beste løsningene på
sikkerhetsarbeidet.
Styret har i løpet av 2019 vedtatt å redusere Klubbkoordinatorstillingen til en
sesongbasert stilling. Dette har vært en helt nødvendig endring. Begrunnelsen er basert på
en helhetsvurdering av klubbens utfordrende likviditet om vinteren, underskuddet i både
2017 og 2018, store nødvendige fremtidige investeringer og bemanningsbehovet generelt
utenom sesongen.
Organiseringen og moderniseringen av frivillighetsarbeidet har hatt stor fokus i 2019.
Klubben har kommet godt på vei i dette arbeidet, men vil ha videre fokus på dette fremover.
Det er stor dugnadsvilje i klubben og medlemmene stiller opp, men få vil ta lederansvar for
de forskjellige «oppgavene». Det fører til at administrasjonen må bruke mye tid på
organisering som enkelt kunne vært utført på frivillig basis.

Mette Thormodsen og Agathe Bøe Risa lager det
fint rundt klubbhuset under fellesdugnadene.

Dressing av fairwayene.

I forhold til handlingsplanen vedlagt årsmøtepapirene i 2019, er mesteparten av det
planlagte arbeidet utført, men ikke alt (se vedlegg). Styret opplever likevel at det er en klar
rød tråd i driften og i de prosjektene vi holder på med, og at måloppnåelsen er god. 2019 har
til en viss grad vært et «spareår» hvor det er kun blitt utført mindre prosjekter på banen og
anlegget. Klubbens øvrige målsetninger, foruten baneprosjektene, er i stor grad felles med
resten av golf-Norge: forbedre klubbens trenings- og konkurransetilbud til barn, unge, og de
ikke-etablerte golferne; ha spesielt fokus på kvinne- og jentegolf; bidra til at spillere som vil
satse sportslig blir ivaretatt og utviklet best mulig i klubben og i regionen; og fokusere på en
god organisering med tydelige rolle -og ansvarsforhold i klubben.
Det ble vedtatt en ny virksomhetsplan for golf-Norge i perioden 2020-23 på
Golftinget i november. Denne planen er svært forenklet i forhold til tidligere planer fra
Norges Golfforbund, og styret har også valgt å foreslå en forenklet virksomhetsplan for
Bergen Golfklubb for perioden 2020-23. Det betyr ikke at ambisjonsnivået er senket. Vi
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finner det mest hensiktsmessig å ha noen klare linjer for klubbens fokusområder, og heller
gå i detalj på hva som skal utføres i årlige handlingsplaner og budsjetter.
Ansatte
Klubben har tre faste ansatte pr. 31.12.19. Ørjan Larsen er ansatt som daglig
leder/head pro; Kjetil Anderssen er ansatt som head greenkeeper; og Christoffer Solheim
som Klubbkoordinator/trener. Fra oktober ble Klubbkoordinatorstillingen redusert til en 63%
stilling på Bergen Golfklubb. Klubben har inngått et samarbeid med Bergen Golfsenter, hvor
Christoffer Solheim vil jobbe i tillegg til Bergen Golfklubb.
Bjarte Landaas jobbet fast på banen i sommersesongen. Vi har også i år hatt et
samarbeid med NAV på bemanning, men det prosjektet fungerte bare første del av
sesongen. Det har kun jobbet flere sommervikarer på banen i enkeltperioder med mye
arbeid. Det har i tillegg jobbet sommervikarer i proshop/resepsjon, som
trenere/instruktører, og som ballplukkere i «nettet»/driving rangen.

VTG-turnering

Kurs, møter og kommunikasjon
Klubben var representert med styreleder Ole Åstveit og daglig leder Ørjan Larsen på
Golftinget i Oslo i november. Administrasjonen/styret har i tillegg deltatt på møter i regionen
angående Team Norway Region, turneringer for region Vestlandet Nord m.m. Ørjan Larsen
har deltatt på trenersamlinger med PGA of Norway og Kjetil Anderssen har deltatt på
forskjellige møter/kurs med Norwegian Greenkeeper Association.
Kommunikasjonskanalene ut til medlemmene er klubbens webside bgk.no, Facebook
og e-poster/nyhetsbrev. Nyhetsbrevene på e-post blir i snitt åpnet/lest av litt over 50% av
medlemsmassen. Klubben har annonsert Veien til Golf-kurs og sommerskoler via BT Fordel,
Facebook, og Bergensmagasinet.
I september ble det sendt ut en medlemsundersøkelse til medlemmene, igjennom
verktøyet Golfspilleren i sentrum. 20% av medlemmene svarte på undersøkelsen. Vi hadde
en «Ambassadørscore» på 40, som var en nedgang fra 44 i 2018. I landet forøvrig var scoren
42, mens de andre lokale klubbene hadde et snitt på 39. Svarene var elles mye like fra
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undersøkelsen i 2018, men styret ser helt klart at vi må fortsette med å oppgradere
teesteder, drenere og generelt sett holde intensiteten oppe med vedlikeholdet av anlegget.
Her er en oppsummering av resultatene fra hovedtemaene i undersøkelsen:

Medlemsundersøkelse "Golfspilleren i sentrum"
September 2019
September 2018

Tema
Banen
Klubbens sosiale miljø
Klubbhus
Treningsfasiliteter
Proshop
Trening
Ledelse og informasjon
Priser og produkter
100 poeng er max.

BGK

Norge Lokalt BGK

Norge Lokalt

72

76

73

73

73

74

81
75

79
80

80
75

83
77

79
80

80
75

68
76

74
77

74
76

70
77

74
77

75
79

91

88

86

84

87

83
76

79
75

79
72

85
76

79
72

83
74

Juniortrening fra Sløyfe 20
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Medlemmer
Klubben har 1010 medlemmer pr.31.12.19, en økning på 32 fra 31.12.18. I golf-Norge
har det samlet sett vært en liten nedgang i medlemmer i 2019.
Totalt meldte det seg inn 181 nye medlemmer i klubben i 2019, mot 109 året før. Av
de 181 var det 146 som ble medlem via Veien til Golf-kursene. Etter utmeldingsfristen for
2020-sesongen er gått ut, er 90% av de nye medlemmene fra VTG-kursene fortsatt medlem.
Det er også positivt at antall juniormedlemmer har økt fra 85 til 95.
Det er registrert ca. 15% flere spilte runder i Golfbox i 2019 enn 2018. Økningen
skyldes hovedsaklig at bookingen ble utvidet på kveldstid fra kl. 20-22 (fremfor at det var
uregistrert ballrenne), og at det ble en rekordlang sesong med baneåpning 13.april og
stenging 22.oktober.
Kontingenten ble sendt ut på e-post i samarbeid med Send Regning. Innkrevingen av
kontingenten tar mye av administrasjonens tid og vi oppfordrer som alltid medlemmene til å
betale innen forfall. Medlemmene fikk mulighet til å dele kontingenten i tre, og innbetale
ved forfall i mars, 15.mai og 15.juni. Ca. 60 medlemmer benyttet seg av tilbudet og dette vil
klubben fortsette med i 2020.
Månedlig innbetaling av kontingenten med AvtaleGiro er noe styret har vurdert. Det
blir dog ikke igangsatt før vi har forholdene som ligger til rette for det administrativt og at
klubben har likviditet til å gjøre det på den måten. Vi opplever at erfaringene er delte med
bruk av AvtaleGiro blant i de golfklubbene som har innført det. Vi vil vurdere dette på nytt,
sammen med andre løsninger som kan bidra til at klubben får flere fullt betalende
medlemmer, for 2021.
Medlemmer Bergen Golfklubb
Medlemskap
Aktiv 24 år +
Aktiv 20-23 år
Juniorer 13-19 år
Junior 0-12 år
Passive
Aktiv Greenfee 24 år +
Aktiv Greenfee 13-23 år
VTG-medlemskap
Årskort 24 år +
Årskort 20-23 år
Årskort Junior 13-19 år
Totalt

2019
318
22
37
19
58
299
29
156
72

2018
315
28
40
25
63
326
28
96
57

1010

978

2017
344
18
30
24
50
381
19
111
53
4
8
1042

2016
368
16
46
34
45
345
7
118
51
2
10
1042

2015
397
18
63
40
51
355

2014
380
26
59
42
51
378

2013
422
19
75

102
32
1
1
1060

112
12

8

1060

1041

60
457

Medlemsstatistikk Bergen Golfklubb
2019
Damer
Medlemmer
Aldersgruppe

227
Damer

Menn
783
Menn

2018
Totalt Damer
1010
I alt

222
Damer

Menn
756
Menn

2017
Totalt
978
I alt

Damer
Medlemmer
Aldersgruppe

220
Damer

Menn
822
Menn

2016
Totalt
1042
I alt

Damer
230
Damer

2015

Menn
812
Menn

Totalt
1042
I alt

Damer
247

Menn
813

Totalt
1060

Damer

Menn

I alt
41

0-12

7

21

28

9

19

28

0-12

7

21

28

8

30

38

8

33

13-19

14

53

67

10

47

57

13-19

10

38

48

14

49

63

17

59

20-25

12

85

97

14

70

84

20-25

14

77

91

13

62

75

15

65

80

26-39

32

185

217

22

181

203

26+

189

686

875

195

671

866

207

656

863

40-54

61

183

244

69

186

255

55-69
70-

63
38

189
67

252
105

61
37

178
75

239
112
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Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe *
Handicapgruppe

Damer

Menn

I alt

Gruppe 1: Under 4,5

1

11

12

Gruppe 2: 4,5 - 11,4

4

59

63

Gruppe 3: 11,5 - 18,4

3

110

113

Gruppe 4: 18,5 - 26,4

20

141

161

Gruppe 5: 26,5 - 36,0

55

166

221

Gruppe 6: 37 - 54

144

296

440

I alt

227

783

1010

Økonomi
Klubben har en takst datert 23.7.13 av samtlige klubbens bygninger som klubbhus,
trallehus/stevnebod, verksted/lager, verksted og garasje. Taksten viser at den tekniske
verdien er kr. 10.000.000. I tillegg har klubben eget baneutstyr verdsatt til ca. kr. 600.000.
I 2019 ble det gjort diverse sparetiltak for å bedre klubbens likviditet og generelle
økonomiske situasjon. Det ble gjort få investeringer og utført kun et minimum av
baneprosjekter. Klubben har gått over til sesongbasert bemanning på både bane og
administrasjon der det er mulig. Disse tiltakene har gitt resultater. Klubben står nå bedre
rustet ovenfor et usikkert golfmarked og bedre rustet ovenfor å kunne gjøre helt nødvendige
investeringer de kommende årene.
Det var budsjettert med et overskudd på kr 26,500. Det endte på et overskudd på kr
kr 259,991. Klubben hadde i 2019 samlede inntekter på kr 6.136.456 og utgifter på kr
5.876.465. Den positive egenkapitalen i klubben er på kr 928,894.
Bane og anlegg
Det var ikke planlagt eller gjennomført store prosjekter på banen i 2019. Det ble
utført oppgradering av en del teesteder, trefelling, en del mindre dreneringsprosjekter og
dressing av fairwayene i henhold til Handlingsplanen for 2019. Styret er veldig fornøyd med
arbeidet som er lagt ned på banen de siste årene, som er i tråd med Virksomhetsplan for
Bergen Golfklubb 2016-2019 med Baneplan. Arbeidet har gitt en betraktelig bedre bane,
spesielt i perioder med mye nedbør.
Sportslige resultater
Bergen Golfklubb kan se tilbake på et meget bra år sportslig sett. I
norgesmesterskapene ble det følgende plasseringer:
-2. plass (Sander Lode, NM junior)
-4.plass (Ørjan Larsen, NM Mid-Amatør)
-5.plass (Vetle Marøy, NM Match)
-7.plass (Lag-NM Junior gutter)
-8.plass (Lag-NM Herrer)
-14.plass (Vetle Marøy, NM Herrer)
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-22.plass (Adrian Sletten, NM Junior)
Vetle Marøy bestemte seg på høsten for å legge opp som profesjonell golfspiller.
Adrian Sletten har deltatt på Srixon Tour U19 (17.plass på Order of merit) og Sander Lode
deltok på Srixon Tour U15 (5.plass på Order of merit). Alexander Haukedal vant Order of
merit for Region Touren for Vestlandet Nord.
(Se rapport for turneringer og junior/elite for flere resultater)

Anita Sognnes fra Tertnes Holding vant Bergen Golf Invitational.

Aktivitet
Om vi omregner alle runder til 9 hulls runder (18 hull regnes som 2 x 9 hull), så er det
blitt registrert over 14,000 runder rundt banen i 2019, ca. 15% økning fra 2018.
Marshalltjenesten med Stig Teige, Jonny Alvheim og Terje Kristiansen har gjort et
kjempebidrag med et utvidet engasjement i 2019, og har holdt god kontroll på hvem som
spiller på banen etter at klubbhuset er stengt for kvelden.
Den nasjonale kampanjen «Ta med en venn» gjorde det enkelt for medlemmene til å
ta med en ny potensiell golfspiller på banen. Vi takker alle de medlemmene som bidro til å
rekruttere nye medlemmer til klubben. «Ta med en venn»-kampanjen var en suksess og vil
fortsette i 2020.
Det har vært stor aktivitet blant juniorene, med bl.a ukentlige treninger i sesongen;
VTG-kurs for juniorer; sommerskoler osv. Det er også blitt et utvidet tilbud for trening i
vinterhalvåret på simulatoren i Eidsvåg Fabrikker. Narvesen Tour er den første

Bergen Golfklubb Årsmøte 2020

11

turneringsarenaen for juniorene. Her har det vært brukbar deltagelse fra klubbens juniorer,
med mange seire og gode resultater.
Det har vært god deltagelse på Veien til Golf-kurs, enten det har vært ordinære kurs,
juniorkurs, individuelle kurs eller bedrift/sponsorkurs. Totalt har over 150 personer fullført
VTG-opplæring. Klubben takker de som har utført dugnad gjennom å være VTG-instruktører.
Tilbakemeldingene er veldig positive på arbeidet som legges ned i forbindelse med
nybegynneropplæringen.
«Klubbtrening» er oppfølgningstrening etter VTG og trening for medlemmer med
klubbhandicap. Kombinert med et meget rimelig medlemskap første året for VTG-kurs
deltagerne, ser vi at disse tiltakene gjør at mestringsnivået blir høyere og flere kommer
raskere inn i klubbmiljøet.
I 2019 ble det satt opp egne dametreninger med Marthe Wold. Treningene var meget
populære og gruppene var stort sett fullbookede.
Turneringene som går i helgene har god oppslutning. Mange bedrifter og sponsorer
finner det attraktivt å arrangere turneringer og events på klubben.
I juni ble som vanlig Bergen Golf Invitational arrangert. Klubben inviterte alle
sponsorer og samarbeidspartnere til en turnering med påfølgende mat og premieutdeling.
Pink Cup ble en kjempesuksess med ca kr 25,000 innsamlet til kreftsaken. Stor takk til
Christoffer Solheim, juniorene og damegruppen for flott arrangement.
Golfsimulatoren klubben fikk av JOA Gruppen, som står i Eidsvåg Fabrikker, har vist
seg å være et meget positivt bidrag til å holde medlemmene sitt aktivitetsnivå oppe
igjennom hele året. Økonomisk sett går simulatorprosjektet med et lite pluss. Det er fortsatt
mye ledige spilletider, og vi håper enda flere medlemmer vil benytte seg av tilbudet.

Handlingsplan 2019
Handlingsplan for 2019, basert på hovedmålet og delmålene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019

Hva

Tiltak

Rekruttering

Arrangere 8 ordinærer VTG-Kurs med attraktive kurspakker-inkludert intensive kurs og helgekurs
Tilby og arrangere egne VTG-kurs for sponsorer og bedrifter- hele året
Arrangere 2 VTG-kurs for barn gjennom juniortrening
Arrangere 2 sommerskoler for barn(med VTG-godkjenning)
Økt annonsering av VTG-kurs / golfklubben
Arrangere diverse "Prøve Golf"-arrangement for skoleelever, bedrifter, kommunale prosjekter o.l.
Ukentlig trening/aktiviteter med Trener-1 for alle medlemmer med klubbhandicap ("Klubbtrening")
Arrangere 3 VTG-turneringer for alle med klubbhandicap
Oppfølgingstime i teknikk med pro inkludert for nye VTG-medlemmer
Medlemstrening med pro gjennom hele sesongen
Tilbud om juniortrening på simulator utenom sommersesongen
Tilbud om simulatorspill hele året for alle klubbens medlemmer
Tilbud om treningsleir i utlandet i vinterhalvåret for alle klubbens juniorer
Kontakte innaktive/utmeldte medlemmer
Helårs treningstilbud for de beste juniorene
Bedre forberedelser for lagene som skal delta i Lag-NM
Treningsleir i Spania for de beste juniorene om vinteren
Ferdiggjøring av maling klubbhuset/garasje
Få malt tregjerdene rundt banen
Videreutvikle organiseringen og gjennomføringen av frivillighetsarbeidet i klubben
Påbegynne arbeidet med en ny virksomhetsplan (2020-2023)
Videreutvikling av kompetansen til de ansatte, trenerkurs/greenkeeperkurs m.m.
Bruke dialog- og rapporingsverktøy "Golfspilleren i Sentrum"
Større fordeler for fullt betalende medlemmer
Utvide fordelene med å være Greenfeemedlem på BGK ift andre klubber
Hele banen: Fortsette "Prosjekt lufting og dressing av fairways"
Hull 1
Bedre droppesone/teested for Sløyfe 20
Nytt kunstgress rød tee nr. 1 + bedre vinkling
Hull 3
Ordne ødelagt grøft på fairway
Fjærne diverse trær/busker (bl.a rundt rød tee)
Hull 5
Fjerne trær på venstresiden
Hull 7
Fjærne diverse trær/busker
Hull 8
Ordne ødelagte grøfter til venstre på fairway
Fjærne diverse trær/busker (bl.a rundt rød tee)

Ivaretagelse

Utvikle/Prestere

Klubbhus/Uteområder
Klubb

Bane

Utført
Delvis utført/påbegynt
Ikke utført

Handlingsplanen for 2019 med en enkel analyse.
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Årsrapporter fra komitèer og grupper
Marshalltjenesten
Marshalltjenesten sesongen 2019 er utført av Johnny Alvheim, Terje Kristiansen
og Stig Teige. Marshallene har etter beste evne utført tjenesten ca 3 kvelder i
uken etter proshopens stengetid ca kl 20.30-21 . Vi har kontrollert spillere opp
mot golfbox og medlemsregister. Fokuset har vært hovedsaklig på betaling av greenfee
og medlemskap i golfklubb. Vi har også holdt et øye med hærverk o.l. Vår erfaring er at
BGK sine medlemmer oppfører seg eksemplarisk. Det har vært få hendelser å melde og
ingen rapporterte hendelser av alvorlig karakter. Det anbefales at tjenesten opprettholdes
slik den er pr dags dato, da det vil tjene medlemmene i BGK. Det hjelper på rykte mot
"tjuvspillere"og hærverk at BGK har en svært aktiv marshalltjeneste.
Så det er med stor glede at medlemmene i BGK gjør jobben til marshallene til en fryd å
utføre.
Vi trenger flere som ønsker å bidra som marshall så kontakt Ørjan eller Johnny, Terje, Stig.
For marhalltjenesten, Stig Teige
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Sponsorkomiteen
Komiteen består av leder David Bellamy
(nestleder i styre), Martine Vatne
Solhaug og Stig Eric Teige
(styremedlemmer), og Ørjan Larsen,
daglig leder.
Mandat for komiteen er å bistå styret og
administrasjonen i profilering av
klubben, spesielt overfor bedrifter og
sponsorer.
Vi vil gjerne takke alle sponsorer for
bidrag og engasjement i 2019 sesongen.
Vi setter stor pris på alle våre
samarbeidspartnere. Sponsorinntekter og aktiviteter er viktige for klubben, både økonomisk
sett og sosialt gjennom turneringer og andre tiltak.
Av Sponsor/bedriftsturneringer 2019 kan vi bl.a nevne:
-Fana Sparebank Invitational
-iSushi Invitational
-Pærmanenten
-Jonsvoll Invitational
-DNB
-Bergen Kommune
-Medlemsturneringene Lagersjefen.no Open og Tertnes Entreprenør Taco Tour for juniorer
-klubbens egen sponsorturnering Bergen Golf Invitational
-JOA Invitational og Promotions Invitational ble dessverre avlyst pga dårlig vær
Vi vil fortsette med fokus på profilering av sponsorer neste sesong og årene som kommer og
jobber kontinuerlig med kartlegging av sponsormarkedet. Vi oppfordrer alle medlemmer å
benytte enhver anledning til å promotere BGK i sosiale kretser og på jobb (blåtur, kick-off,
teambuilding, Veien til Golf osv). Alle forslag og innspill mottas med takk. Et nytt tiltak for
kommende sesong er en sponsortur til Skottland i slutten av august, noe vi håper det vil
være positiv interesse for, slik at det blir en fast post i BGK-golfkalenderen.
Regnskap:
Resultat 2019: kr 563,180
Budsjett 2019: kr 580,000
Resultat 2018: kr 588,680
Det er ca 25 bedrifter med sponsoravtaler og ca 10 samarbeidspartnere med forskjellige
avtaler. I tillegg er det et antall bedrifter som bare kjøper enkle produkter som
greenfeebilletter, VTG-kurs til ansatte osv.
Takk for støtten, vi gleder oss til 2020-sesongen.
For sponsorkomitèen, David Bellamy
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Turneringer
I 2019 ble det arrangert 16 klubbturneringer; Regiontour, Narvesen Tour, Ladies Tour,
Norsk Senior Golf, Senior Tour Hordaland, flere VTG-turneringer samt at Dame-, Herre- og
Seniorgruppene som vanlig hadde sine egne turneringsserier. I tillegg hadde vi denne
sesongen en ny juniorserie kalt Taco-tour. Dette
ble tenkt som et sosialt og inkluderende
arrangement for klubbens juniorer i alle aldre og
foreldre. Taco-tour ble en umiddelbar suksess
med masse glade juniorer og taco-lagende
foreldre.
Også i 2019 hadde vi flotte baneforhold og dette
bidro naturligvis til god deltakelse på
turneringene. Allerede på åpningsturneringen,
Lagersjefen.no Open, var det det hele 64
påmeldte.
I regionturneringene hadde vi også godt belegg.
Regiontouren hadde 30 spillere til start, og ble
vunnet av Øyvind Bjørnestad fra Fana GK med en
score på 72. Resten av pallen ble bekledd av
hjemmespillerne Simen Aarseth Gjelsvik og
Alexander Chad Haukedal som gikk hhv. 73 og
74. Dessverre var det ingen deltakere i
dameklassen.

Vinnerne av Bergen Greensome: Simen Johannessen (til
venstre) og Kjetil Johannessen (til høyre)

Vinnerne av Bergen Pairs: Sander Lode (til venstre) og
August Hvide (til høyre)

Også Ladies Tour og Narvesen Tour var godt
besøkt med henholdsvis 20 og 48
Deltakere, noe som er en ørliten nedgang siden
2018. I klasse 1 på Ladies Tour gikk seieren til
Randi Espeland Østvik fra Voss, 1 slag foran Matti
Maria Berger fra Meland, mens fjorårs-vinner Ina
Vinnerne av Avslutningsturneringen: Rita Juuhl (til
Kristine Løkås fra Meland ble nr 3. I klasse 2 var
venstre) og Halvor Pettersen (til høyre)
det Maggi Elfrida Berger Baltersen som var
sterkest. Med en nettoscore på +2 vant hun 5 slag
Vinnerne
av Bergen Pairs: Sander Lode (til venstre) og
foran Siren Larsen og 6 foran Marit Brochmann som ble
våre beste.
August Hvide (til høyre)

Da Narvesen Tour ble avholdt på Bergen var det også mye fine prestasjoner blant våre egne.
Adrian Sletten ble nr to i den eldste klassen (16-19 år) 2 slag bak Andreas Skaar fra Meland.
August Hvide tok en fin tredjeplass. I jenteklassen forsvarte Tora Wiberg fra Bjørnefjorden
seieren fra 2018. Men også i denne klassen ble det to fra Bergen på pallen. Karen Landøy ble
nr 2 mens Emma Pauline Helgesen ble nr 3. I den yngste gutteklassen (13-15 år) ble det
endelig hjemmeseier. Andreas Martinussen Stald tok en overlegen seier – hele 9 slag foran
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Klubbmester for damer, Anita Sognnes, og klubbmester for herrer, Ørjan Larsen.

Tobias Bussesund (Fana) og Sander Vallestad (Sotra). Yngste jenteklassen ble vunnet av
Hedevig Braastad Huth fra Fana foran lagvenninnen Sarah Leirstein. Nr 3 ble vår egen Amine
Solheim Rabben.
Bogeypokalen, som er en turnering med mye historie, ble satt opp igjen for første gang siden
2000. Turneringen spilles som stableford i dame- og herreklasse. 40 deltakere stilte til start
og i dameklassen var Rita Juuhl best med 39 poeng, Anita Sognnes ble nr 2 med 35, mens
Brit Angelskår Larsen tok 3.plassen med 31. Herreklassen ble vunnet av Daniel Fauskanger
Larsen med vanvittige 46 poeng, Kim Fluge ble nr 2 med 40, mens Ørjan Larsen ble nr 3 med
35.
Klubbmestere 2019:
• Junior Gutter: Adrian Sletten • Junior Jenter: Amine Solheim Rabben
• Herrer: Ørjan Larsen • Damer: Anita Sognnes
• Senior Herrer: Jan Ove Gjervik • Eldre Senior Herrer: Willy Teigland
• Senior Damer: Anita Sognnes • Eldre Senior Damer: Siren Larsen
Klubbmestre i putting 2019:
• Junior Gutter: Andreas Martinussen Stald
• Junior Jenter: Lisa Larsen
• Herrer: Simen Aarseth Gjelsvik
• Damer: Margrethe Kvalvåg

Bergen Golfklubb Årsmøte 2020

16

Andre turneringsresultater:
Lagersjefen.no Open:
• Klasse A - Herrer: Andreas Martinussen Stald
• Klasse B - Damer: Anita Sognnes
• Klasse C - Klubbhandicap: Martin Augestad
Johan J. Horns Minneturnering:
• Klasse A: Adrian Sletten
• Klasse B: Andreas Martinussen Stald
• Klasse C: Anita Sognnes
Glyn Cup:
• Adrian Sletten
Pinsepokalene:
• Klasse A (Netto slag): Rune Larsen
• Klasse B (Stableford) : Morten Mandt
• Klasse C (Junior): Andreas Martinussen Stald

Vinnerne av Bergen Pairs:
Sander Lode (til venstre) og August Hvide (til høyre)

Vinnerne av Bergen Pairs: Sander Lode (til venstre) og August Hvide
(til høyre)

Bergen Pairs:
• Sander Lode og August Hvide
Bergen Greensome:
• Simen Johannessen og Kjetil Johannessen
Flaggpokalene:
• Klasse A herrer: Eirik Eikeland
• Klasse B damer: Siren Larsen
• Klasse C junior: Amine Solheim Rabben
RSV-pokalen:
• Alexander Chad Haukedal

Vinnerne av Pinsepokalene.
Fra venstre: Andreas Stald, Rune
Larsen og Morten Mandt

Socony Cup:
• Alexander Chad Haukedal og Christoffer Solheim
Vi takker alle som har vært med å bidra til
gjennomføringen av årets turneringer. Uten de
velvillige frivillige vil vi ikke klart å gjennomføre
mangfoldet av turneringer som arrangeres
av og ved klubben. Vi håper imidlertid at enda
flere vil vare med å bidra i turneringskorpset.
2019 er historie og turneringskomiteen ønsker
alle et nytt godt turneringsår i 2020.
Adm. m/ Christoffer Solheim

Vinnerne av Bergen Cup-Region
Tour:
Øyvind Bjørnestad
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Klubbmesterne for senior. Fra Venstre: Willy Teigland, Anita Sognnes, Siren Larsen og Jan Ove Gjervik

Juniorkomiteen
I 2019 har Ørjan Larsen vært ansvarlig sportslig leder og hovedtrener.
Rolv L. Grimstad har vært ansvarlig for Juniorkomiteen.
Christoffer Solheim har vært ansvarlig Trener 1 for juniorene.
Juniorkomiteen ble i 2019 utvidet med flere medlemmer for å fordele oppgavene rundt
planlagte aktiviteter. Det har vært gode bidrag fra foreldre både på turneringer og aktiviteter
vi har stått for på Bergen Golfklubb, men også i forbindelse med reiser på turneringer på
andre baner rundt om i landet. Foreldre/foresatte sin deltagelse er et viktig bidrag for at vi
skal opprettholde, og aller helst øke aktivitetene til våre juniorer. Nytt av året kan nevnes
BGK Junior Taco Tour by Tertnes Entreprenør. En morsom turnering hvor det etter endt spill
blir servert taco tilberedt av engasjerte foreldre/foresatte. I 2019 avviklet vi 3 turneringer i
denne cupen med god deltagelse. Og vi satser på å fortsette med dette, i tillegg til andre
aktiviteter. Juniorkomiteen ønsker å rette en stor takk til alle som har vært med å bidra med
frivillig innsats.

August Hvide:

Adrian Sletten og Sander Lode:

vinner av Johan J. Horns talentstipend for juniorer

vinnerne av Tertnes Holding Juniorstipend. Til høyre står
Anita Sognnes fra Tertnes Holding

Vinner av
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I 2019 klarte vi å rekruttere en del nye juniormedlemmer,
bl.a fra de som deltok på sommerskole. Til de ukentlige
junior- og elitetreningene har mellom 20 og 30 spillere
deltatt, og disse treningene har vært ledet av Christoffer
Solheim, Marthe Wold og Ørjan Larsen. Vinter og høst har
det også vært arrangert treninger i golfsimulatoren i
Eidsvåg Fabrikker, med god deltagelse.
I år, som tidligere, har Narvesen Tour blitt avholdt på
baner rundt om i vårt område. Det har vært god deltagelse
i disse turneringene, som er en god arena for våre juniorer
å utvikle seg på, både når det gjelder banespill og
turneringsdeltagelse. Bidrag fra foreldre og foresatte er
også her en viktig grunn for at våre spillere kommer seg
rundt på de forskjellige banene. Spillerne har levert gode
resultater, og de har hatt mye moro og presentert klubben
vår på en god måte.

Carsten Corneliussen vant Narvesen Tour på
Fana GK.

Vi klarte ikke å stille lag i NM lag for jenter.
Dette er et område som vi i 2020 må se på
hvordan vi skal få dette til i fremtiden.
Guttelaget rykket i fjor opp til Elite i NM
lag. I 2019 leverte laget som besto av
Adrian Augustin Sletten, Sander Lode,
Andreas Skaar, Petter S. Dale og August
Hvide solid spill. Med en flott 7. plass sikret
de spill i Elite også i 2020. Vi gratulerer.
Johan J. Horns Talentstipend ble også i
2019 tildelt August Hvide.
Tertnes Holding Juniorstipend ble tildelt
Adrian Sletten og Sander Lode.
Vi gratulerer vinnerne, og håper stipendene
vil motivere til fortsatt satsing på
golfsporten.

Klubbmester for jenter, Amine Rabben, og klubbmester for
gutter, Adrian Sletten.

Resultater Junior Elite og Elite 2019 :
Lag-NM Herrer : Vetle Marøy, Edevard Brekke Hvide, Ole Berg Ramsnes, Adrian Augustin
Sletten.
8. plass og beholdt plassen i Elite
Lag-NM Gutter (Elite) : Adrian Augustin Sletten, Sander Lode, Andreas Skaar, Petter S,
Dale, August Hvide.
7. plass og beholdt plassen i Elite.
Garmin Norgescup Order of Merit Herrer :
Vetle Marøy, nr. 32. Spilt 2 turneringer med 5. plass som beste plassering.
Alexander Samal, nr. 97. Spilt 1 turnering med 26. plass som beste plassering.
Srixon Tour Order of Merit Gutter U 15
Sander Lode, nr. 5. Spilt 8 turneringer med 2. plass i NM Junior som beste plassering.
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Srixon Tour Order of Merit Gutter U 19
Adrian Sletten, nr. 17. Spilt 8 turneringer
med 8. plass som beste plassering.
Klubbmester Damer :
Anita Sognnes
Klubbmester Herrer :
Ørjan Larsen
Klubbmester Junior Jenter :
Amine Solheim Rabben
Klubbmester Junior Gutter :
Adrian Augustin Sletten.
Juniorkomiteen, Rolv L. Grimstad

Lag-NM Junior 7.plass

Klubbmesterskap Junior

Damegruppen
Også i år startet sesongen med fint vær og supre forhold. Damekomiteen har arrangert 15
onsdagsturneringer, de fleste med valg 9 eller 18 hull. I tillegg arrangerte vi Ladies Tour tidlig
i mai, og der stilte 25 spillere fra BGK og andre klubber i regionen.
Det ble også arrangert Pink Cup, en turnering der alle inntektene går til kreftsaken. Her kom
det inn ca. 25.000,- kroner!
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Vårsesongen ble avsluttet med vår tradisjonelle rekefest, og her åpnet Anita opp hjemmet
sitt til en veldig hyggelig kveld.
Høstsesongen ble våt, vi måtte avlyse et par 18- hulls-runder, men damene stilte opp, godt
kledd, og stemningen var på topp!
Vi avsluttet, som vanlig, med vårt julebord i klubbhuset. Flere nye medlemmer våget seg
med på dette arrangementet, og det ble veldig vellykket! Premieutdeling med stor stemning,
hvor Anita Sognnes som vanlig var mestvinnende!
Alle gledet seg til ny sesong.
For damegruppen, Siren Larsen

Ladies Tour på Sotra. Fra venstre: Marit Brochmann, Margrethe Kvalvåg og
Agathe Bøe Risa

Herregruppen
Herregruppen arrangerte en rekke turneringer i 2019, både 9 og 18 hulls turneringer, spill fra
rød tee og spill fra sløyfe 20, med godt oppmøte, snittet er godt over 30 spillere i totalt 19
runder og med gode resultater. Stadig flere av klubbens nye medlemmer tar steget fra
selskapsrunder til også å være med på Herregruppens forskjellige aktiviteter, det synes vi er
skikkelig flott. Vi har fremdeles god plass til alle som ønsker å delta.
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Resultater

Klasse A (netto)
1: Fredrik Gjøen Ødegård
2: Terje Mellingen
3: Ove Lennart Nes
Klasse B (stableford)
1: Kim Fluge
2: Simen Johannessen
3: Morten Mandt
Klasse C (stableford klubbhcp)
1: Gunnar Houge
Klasse D (brutto) vinner av pokalen
1: Simen Aarseth Gjelsvik

Herregruppen arrangerte en del sammenkomster i 2019. Årets julebord ble en hyggelig
sammenkomst, men med for lav deltakelse, så her må Herrene i Bergen GK vise sin
besøkelsestid i fremtiden.
For herregruppen, Jakob Meyer Nilsen
Seniorgruppen
Seniorgruppen er for damer og menn, som er fylt 50 år.
Det arrangeres turnering hver tirsdag med starttid mellom kl.15-15.30;
en kan velge å spille 9- eller 18 hull.
Denne sesongen ble det bare spilt turnering om ettermiddagen, da det
har vært færre deltakere enn tidligere! Som vanlig skjer påmelding i Golfbox!
Premiering er gavekort fra Proshopen; totalt ble det kjøpt gavekort for
ca. kr. 8000-9000!
Tord Schjelderup Andersen har hatt ansvaret for økonomien!
Vår -og høstsesong ble avsluttet i Peisestuen med utdeling av premiekort!
Første lørdag i juni måned arrangerte vi igjen Hordaland
Seniortour. Det var god deltakelse og gode tilbakemeldinger. Inntekten til
klubben ble ca. kr. 9000,-.
På vegne av seniorgruppen vil undertegnet takke daglig leder Ørjan Larsen
og Christoffer Solheim for samarbeidet gjennom sesongen!
Flemming Rasmussen, Seniorgruppen
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Regnskap 2019
RESULTATREGNSKAP 2019
Bergen Golfklubb
Driftsinntekter og driftskostnader

Noter

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Regnskap
2018

Inntekter

Medlemskontingenter
Greenfee
Simulator
Kurs og trening
Turneringer
Sponsor/bedrift
Tilskudd
Salg proshop, cafè
Andre inntekter
Sum Inntekter

3 012 110
392 545
134 618
261 305
128 360
563 180
737 549
744 873
161 516
6 136 055

2 900 000
330 000
100 000
250 000
135 000
580 000
633 000
650 000
161 000
5 739 000

2 823 558
329 209
15 640
282 628
134 840
588 680
626 806
676 799
184 361
5 662 521

700 475
2 321 931
261 357
119 408
184 526
390 132
422 634
321 016
359 082
71 943
666 201
5 818 704

602 000
2 216 000
265 000
100 000
198 000
374 000
592 000
320 000
364 000
21 000
586 000
5 638 000

574 656
2 344 389
257 220
1 995
218 464
323 779
714 706
364 532
363 435
20 384
703 724
5 887 284

317 351

101 000

-224 763

401
57 761
57 360

500
75 000
74 500

479
73 074
72 595

259 991

26 500

-297 358

Kostnader

Varekjøp proshop, cafè
Lønnskostnader
Leiekostnader
Drift Simulator
Sport
Avskrivninger
Drift av bane og anlegg
Leasing
Kontingenter
Premier turneringer
Annen driftskostnad

1

2

1

Sum Varekostnad

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Sum Finans og andre poster

ORDINÆRT RESULTAT
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BALANSE 2019
Bergen Golfklubb
EIENDELER

Note

2019

2018

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftløsøre, inventar o.a. utstyr

2

1 002 761

1 291 451

1 002 761

1 291 451

Forskuddsleasing

25 189

45 982

Sum andre langsiktige fordringer

25 189

45 982

1 027 950

1 337 433

197 613

250 717

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

69 575
16 966

80 789
77 455

Sum fordringer

86 541

158 244

Forskuddsbet. kostnader

87 711

102 485

Sum andre omløpsmidler

87 711

102 485

814 647

392 408

1 186 512

903 854

2 214 462

2 241 287

2019

2018

209 180
719 714

209 180
459 723

928 894

668 903

Johan J. Horns Talentstipend

63 964

73 431

Sum annen langsiktig gjeld

63 964

73 431

716 006

1 015 102

716 006

1 015 102

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

114 749
152 433
238 415

126 193
163 057
194 600

Sum kortsiktig gjeld

505 597

483 850

1 285 568

1 572 383

2 214 462

2 241 287

Sum varige driftsmidler
Andre langsiktige fordringer

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Lager av varer og annet beholdning

Fordringer

Andre omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

EGENKAPITAL
Innskutt kapital
Opptjent egenkapital

4
4

Sum egenkapital
GJELD
Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner
Lån bank og andre kredittinstitusjoner

Sum gjeld til kredittinstitusjoner

5

Kortsiktig gjeld

SUM GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Bergen Golfklubb

Noter 2019
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.
De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art.
Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld
omfatter normalt poster som forfaller til betaling over ett år etter siste dag i regnskapsåret.
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av
salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og
inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.
Skatt
Bergen Golfklubb har ihht. skattelovens §2-32 fritak for å betale formues- og inntektsskatt.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).
Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til
påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Noter for Bergen Golfklubb
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Saker til årsmøtet
Sak 1 Forslag til Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023:
Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:
Det ble vedtatt en ny virksomhetsplan for golf-Norge i perioden 2020-23 på
Golftinget i november. Denne planen er svært forenklet i forhold til tidligere planer vedtatt
på Golftinget, men det er likevel klare krav til hvilke fokusområder klubbene skal ha.
Styret i Bergen Golfklubb har også valgt å forslå en forenklet virksomhetsplan for
Bergen Golfklubb for perioden 2020-23. Det betyr ikke at ambisjonsnivået for klubben er
senket. Vi finner det mest hensiktsmessig å ha noen klare linjer/målsetninger for klubbens
fokusområder, i tråd med de nasjonale, og heller gå i detalj på hva som skal utføres i årlige
handlingsplaner og budsjetter.
Mål for Bergen Golfklubb 2020-2023
•
•
•
•
•
•
•

I 2023 skal det være over 1050 medlemmer i Bergen Golfklubb, hvor en større andel
av medlemsmassen skal være fullt betalende medlemmer.
Bergen Golfklubb skal ha økt fokus på å øke andelen barn, unge og kvinner/jenter, i
tillegg til i styrke rekrutterings- og ivaretagelsesarbeidet generelt.
Klubben skal ha elitespillere og elitelag av begge kjønn som hevder seg på høyt
nasjonalt nivå (topp 20 i Norge i sine klasser)
Samlet ambassadørscore (i Golfspilleren i Sentrum) for medlemmer skal øke fra
dagens 40 til minimum 45 om 4 år.
Banen og anlegget skal være i en kontinuerlig positiv utvikling, med en høyere score i
Golfspilleren i Sentrum i 2023 enn 2019 (Score på 72 for bane i 2019)
Klubben skal ha stort fokus på sikring og sikkerhet rundt og på banen for å redusere
muligheten for skader på ting og personer.
Klubben skal ha stort fokus på forsvarlig økonomisk drift. Det skal i økt grad søkes
samarbeid med de andre lokale golfklubbene, og frivillighetsarbeidet skal
videreutvikles.

Bergen Golfklubb Årsmøte 2020

32

Handlingsplan 2020
Handlingsplan for 2020, basert målsetningene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023

Hva

Tiltak

Rekruttering

Arrangere 10 ordinærer VTG-Kurs med attraktive kurspakker
Tilby og arrangere egne VTG-kurs for sponsorer og bedrifter- hele året
Arrangere 2 VTG-kurs for barn gjennom juniortrening
Arrangere 2 sommerskoler for barn (med VTG-godkjenning)
Økt annonsering av VTG-kurs / golfklubben
Arrangere diverse "Prøve Golf"-arrangement for skoleelever, bedrifter, kommunale prosjekter o.l.
Ukentlig medlemstrening/aktiviteter for alle medlemsgrupper
Arrangere minst 3 VTG-turneringer
Juniortrening på simulator utenom sommersesongen
Mulighet for simulatorspill hele året for alle klubbens medlemmer
Utvidet helårs treningstilbud for de beste/mest interesserte juniorene,
Økt samarbeid på junior-/elitegolf med de andre lokale klubbene
Nye terrassebord og nytt terrassegjerde
Diverse småprosjekter inne og rundt klubbhuset
Videreutvikle organiseringen og gjennomføringen av frivillighetsarbeidet i klubben
Ny virksomhetsplan (2020-2023) som baseres på ny Virksomhetsplan for golf-Norge 2020-2023
Utvidet bruk av dialog- og rapporingsverktøy "Golfspilleren i Sentrum"
Sponsortur for klubbens sponsorer og samarbeidspartnere
Medlemsmøter om bl.a det nye handicapsystemet
Hele banen: Fortsette "Prosjekt lufting og dressing av fairways"
Ny fairwayklipper
Sette opp stolper med sikkerhetsnett langs veien på hull 3
Fullføre vanningsanlegget rundt banen (hull 5 og 6)
Nytt fundament og bedre vinkling for alle teestedene på hull 9/ 18 og gul tee 5/14.
Nytt kunstgress på utvalgte teesteder
Utjevning av underlaget på utvalgte teesteder
Nye grøfter på hull 6, 7 og 8
Felle trær/busker
Flere sikkerhetsskilt rundt banen

Ivaretagelse

Utvikle/Prestere
Klubbhus/Uteområder
Klubb

Bane

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til Virksomhetsplan for 2020-23 og
Handlingsplan for 2020.
Sak 2 Endring av dugnadssystemet:
Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:
Styret ønsker å endre frivillighet-/dugnadsarbeidet til et «belønningssystem» hvor hele
medlemsmassen oppmuntres til å bidra. De medlemmene som utfører et frivillighet/dugnadsarbeidet for klubben vil få en «belønning» i form at et gavekort for det arbeidet de
legger ned. Dagens system kan oppfattes som et «straffesystem» hvor de som ikke utfører
dugnad får en straffekontingent på kr 750. Innkreving av denne kontingenten etter endt
sesongen er utfordrende. Nåværende system omfatter også bare deler av medlemsmassen
(visse medlemskategorier, aldersgrupper osv.), mens med det nye foreslåtte systemet
motiveres hele medlemsmassen til å bidra.
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Frivillighet og dugnadsarbeid BGK 2020
Gavekort på kr 300
Tema
Oppgaver
Bane/anlegg/klubbhus Fellesdugnad
Annet dugnadsarbeid (f.eks Vedlikeholdsgruppe eller blomstergruppe)
Veien til Golf
Veien til Golf- teknikk instruktør
Veien til Golf- baneinstruktør
Turneringer
Turneringsarbeid (kun scoreinntasting)
Turneringsarbeid (utdeling scorekort+ scoreinntasting+ premieutdeling)
Lage mat til turnering
Komitèer/Grupper
Juniorkomitè
Arbeid for senior-, dame-, eller herregruppen
Medlem av valgkomitè og kontrollkomitè
Diverse
Plukking av baller i nettet
Annet arbeid forhåndsgodkjent av ansatte/ledere

Timer/antall ganger
5 timer
5 timer
2 kurs
2 kurs
3 turneringer
2 turneringer
1 turnering
2 arrangement eller 5 timer
3 turneringer/5 timer etter avtale
Arbeid etter lover og forskrifter
5 ganger
5 timer

Gavekort på kr 1500 + logoklær
Tema
Veien til Golf

Oppgaver
Veien til Golf- hovedinstruktør
Leder av VTG-komitè
Komitèer/Grupper
Leder av juniorkomitè
Bane/anlegg/klubbhus Arbeidsleder av vedlikeholdsgruppe (maling, snekring osv)
Arbeidsleder av blomstergruppe (bed, busker osv)
Diverse
Marshalltjeneste
Fadder nybegynnere/juniorer e.l.
Annet arbeid forhåndsgodkjent av DL/frivillighetskoordinator

Timer/antall ganger
1 helt kurs + 2 kursdager
Rekruttering/oppfølgning instruktører
Oppfølgning og gjennomføring av aktivitetsplan
Arbeid etter årlig plan
Arbeid etter årlig plan
Etter vaktplan, min. 10 timer.
Etter avtale
Etter avtale

Gavekort på kr 2500 + fri kontingent + logoklær
Tema

Hva
Frivillighetskoordinator

Timer/antall ganger
Etter avtale med daglig leder/styret

Gavekortene kan brukes på det følgende:
Hva
Pris/antall
Simulatorspill
Kr 100-250 pr. time avhengig av tidspunkt
Protimer
Kr 300 pr. 30 min.
Greenfeebillett
Kr 150 pr. 9 hull
Fri kaffe i sesongen
Kr 400
Rangekort
50 klipp kr 150
Systemet baser seg på hva som faktisk er gjort av arbeid, og ikke på hva man hadde tenkt å gjøre e.l.
Alle som har deltatt i dugnadsarbeid inviteres til "Dugnadsturnering" på høsten med fine premier osv.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at frivillighet-/dugnadsystement endres til at alle
medlemmer som utfører frivillighetsarbeid kan «belønnes» ut ifra et forhåndsbestemt
system, og at nåværende system med etterfakturering av kr 750 for de som ikke har utført
dugnad avsluttes. Vedlagte oversikt er et forslag som styret får mandat til å justere og
tilpasse hensiktsmessig for 2020 og årene fremover.

Sak 3 Låneopptak ifm oppsetting av sikkerhetsnett på hull 3:
Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:
Styret mener det er helt nødvendig med et sikkerhetsnett langs veien på hull 3 for å
redusere muligheten for at kjøretøy og personer blir truffet av golfballer. Prosjektet er
kostnadsberegnet til ca. kr 300,000. Klubben kan søke om tilskudd på inntil 1/3 av
kostnadene, men slike tilskudd vil ikke bli utbetalt før 2021.
Forslag til vedtak: Styret får mandat til å oppta et lån i løpet av 2020 på inntil kr 300,000 til
sikringsprosjektet på hull 3, dersom styret mener dette er nødvendig ut ifra klubbens
økonomiske situasjon.
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Kontigenter 2020
Styrets forslag for kontingenter for 2020 baserer seg på at det for 2020 innbetales en økt
kontingent pr. medlem 20 år og eldre til Norges Golfforbund; å kunne oppfylle
målsetningene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023; Handlingsplanen for 2020
; bortfall av kontingent på kr 750 («dugnadskontingent»); i tillegg til generell prisvekst på de
produkter og tjenester klubben benytter seg av.
Medlemskap
Beskrivelse
Kontingenter 2020 Kontingent 2019 Innmeldingsavgift
Aktiv 24 år +
5900
5500
4000
Voksne, fritt spill
Årskort 24 år +
7300
6800
0
Aktiv 20-23 år (Studenter t.o.m. 26 år)
4200
3950
0
Junior 13-19 år
2000
1900
0
Aldersbestemt, fritt spill
Junior 7-12
1300
1200
0
Junior 0-6 år
200
200
0
Aktiv greenfee 24 år +
2700
2500
0
3x9 hull inkludert, deretter spill
Aktiv greenfee 13-23 år
mot redusert greenfee
1600
1450
0
Introtilbud VTG-kurs, fritt spill
VTG-medlemskap
1800
1700
0
Passiv
Ingen spill
1200
1100
0

Noter
D
D
A/D

B
B
C

Noter til kontingenter 2020:
A
Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. det året de fyller 26 år.
B
Tre 9 hulls greenfee er inkludert i kontingenten. Utover dette er det kr 150 i rabatt på
ordinære greenfeepriser for alle i Aktiv greenfee 24 år+, mens medlemmer i Aktiv
greenfee 13-23 år betaler halv greenfee ift ordinære priser.
C
Har ingen spillerett på banen.
D
Det betales ikke innmeldingsavgift når man går direkte fra fakturagruppe Aktiv 20-23
år til Aktiv 24 år+. For de som har vært medlem i fakturagruppen Årskort 24 år+ i fire
år eller mer regnes innmeldingsavgiften som innbetalt og man overføres til Aktiv 24
år +. Innmeldingsavgiften er gjeldende så lenge man er kontinuerlig medlem av
klubben (minimum Passiv-medlem)
•
•
•

Alle medlemmer spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april).
Tilhørende medlemsfordeler oppdateres på hjemmesiden og i nyhetsbrev av
administrasjonen/styret.
Styret/administrasjonen har mandat til å tilpasse kontingentsatsene ut ifra når på
året medlemskapet inngås, som innhold i sponsorpakker, som tilbud til deltagere på
VTG-kurs, kampanjer osv.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontingenter, inkludert
noter/kommentarer, for 2020. Styret/adm. får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
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Budsjett 2020
BUDSJETT 2020
Bergen Golfklubb
Driftsinntekter og driftskostnader

Noter

Budsjett
2020

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Inntekter

Medlemskontingenter
Greenfee
Simulator
Kurs og trening
Turneringer
Sponsor/bedrift
Tilskudd
Salg proshop, cafè
Andre inntekter
Sum Inntekter

3 090 000
390 000
135 000
260 000
128 000
520 000
737 000
655 000
183 000
6 098 000

3 012 110
392 545
134 618
261 305
128 360
563 180
737 549
744 873
161 516
6 136 055

2 900 000
330 000
100 000
250 000
135 000
580 000
633 000
650 000
161 000
5 739 000

586 000
2 328 000
280 000
115 000
187 000
447 000
660 000
335 000
380 000
72 000
615 000
6 005 000

700 475
2 321 931
261 357
119 408
184 526
390 132
422 634
321 016
359 082
71 943
666 201
5 818 704

602 000
2 216 000
265 000
100 000
198 000
374 000
592 000
320 000
364 000
21 000
586 000
5 638 000

93 000

317 351

101 000

500
75 000
74 500

401
57 761
57 360

500
75 000
74 500

18 500

259 991

26 500

Kostnader

Varekjøp proshop, cafè
Lønnskostnader
Leiekostnader
Drift Simulator
Sport
Avskrivninger
Drift av bane og anlegg
Leasing
Kontingenter
Premier turneringer
Annen driftskostnad
Sum Varekostnad

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Sum Finans og andre poster

ORDINÆRT RESULTAT
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Organisasjonsplan
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Valg styre og tillitsvalgte
Valgkomitèen har bestått av:
Leder:
Komitèmedlem:
Komitèmedlem:
Varamedlem:

Jan Bo Larsen
Jannicke Meyer
Tom Birkeland
Bjørnar Stald

Bjørnar Stald trakk seg i fra valgkomitèen i januar 2020 da han ble aktuell for andre verv i
klubben.
Valgkomitèen fremlegger følgende forslag:
Styre:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Velges for 2 år
Ikke på valg
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Velges for 1 år

(Gjenvalg)
(1 år igjen)
(Ny)
(Ny)
(Ny)
(1 år igjen)
(1 år igjen)
(Ny)

Varamedlem:

Grete Nordanger
Ikke på valg
Morten M. Valvatne Velges for 2 år
Jan Brudvik
Velges for 1 år

(1 år igjen)
(Gjenvalg)
(Ny)

Revisor:

Revisorpartner AS

Varamedlem:
Kontrollutvalg:
Medlemmer:

Ole Åstveit
David Bellamy
Marit Brochmann
Bjørnar Stald
Bjørn Liabø
Martine V. Solhaug
Stig Eric Teige
Pål Klungreseth

Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett:
Den eller de som styret bemyndiger

Styret fremlegger følgende forslag til valgkomitè for 2020:
Leder:
Komitèmedlem:
Komitèmedlem:
Varamedlem:

Lisbeth Vik
Tom Birkeland
Kristoffer Steine
Jakob Meyer Nilsen
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Foto: Simen Gjelsvik
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Bergen Golfklubb Tlf. 55199180 E-post: info@bgk.no www.bgk.no
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