
 

 

ÅRSBERETNING 2019 
 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset 
torsdag 13. februar 2020 

kl. 18:00 
 

Saksliste: 

1. Åpning 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

3. Godkjenne innkalling og saksliste 

4. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen samt et 

tellekorps  

5. Årsberetning fra styret og komiteene   

6. Revidert regnskap 01.01.2019 – 31.12.2019, samt budsjett 2020 

7. Intern revisjon og kontrollkomiteens beretninger 

8. Innkomne forslag 

9. Fastsettelse av kontingent og medlemskategorier for 2020 

10. Valg 

 

Groruddalen Golfklubb 
 

 

 

Styrets beretning: 
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På årsmøtet 13. februar 2019 ble følgende valgt: 

Styret: 

Leder: Ola Kristiansen Ikke på valg 
Nestleder: Jan Erik Hagabråten På valg 
Styremedlem: Bjørn Nygaard Ikke på valg 
Styremedlem: Per Engebretsen På valg 
Styremedlem: Brita Skjellerud På valg 
   
Varamedlem: Hilde Laursen På valg 
Varamedlem: Jens Gaalaas På valg 

 

Kontrollkomiteen: 

Leder: May Lund På valg 
Medlem Trine Mørch På valg 

Varamedlem: Gunn Kragseth På valg 
 

 

Valgkomiteen: 

Leder: Roy Kristoffersen På valg 
Medlem Trine Mørch På valg 

Varamedlem: Thor Egil Johannessen På valg 
 

 

Møter 

Styret har gjennom året avholdt 7 ordinære styremøter, 8 arbeidsmøter og 8 særmøter. 
Styreleder har som vanlig hatt regelmessig kontakt med regnskap og Tove Engen for å 
bli orientert om den løpende driften av klubben. Hele styret har fått løpende informasjon 
om aktuelle saker. Informasjon fra NGF kommer gjennom «NGF-nytt» som nå er 
tilgjengelig for alle. 

 
Komiteer: 

Det er komiteene som ivaretar det sportslige og sosiale tilbudet til klubbens medlemmer. 
Det er Senior- og Damekomiteen som har sine ukentlige turneringer – i tillegg til noen 
turer i inn og utland, som har den største aktiviteten i tillegg til klubbens turneringskomite. 

Administrasjonen forsøker å bistå med noe av det administrative arbeidet i komiteene 
dersom det er behov for dette, men vi har allerede en begrenset administrasjon, så vi vil 
aldri greie å drive klubben uten frivillige. Fra 1. juni 2015 i forbindelse med at daglig leder 
sluttet, tok styret over den daglige driften av klubben. Fremtiden vil bli at de frivillige tar 
over oppgaver som administrasjonen i dag utfører. I fremtiden og hvis økonomien i 
klubben tillater, er det ønskelig med en person som kan bistå styret med den daglige 
driften og vil ha fast kontortid i sesongen på ukedager, dette punktet vil bli aktuelt i år.  
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Drift 

Det er planlagt for 2020 at Erik Svendsen har kontortid 1-3 timer hver ukedag i 
sesongen.  

Tove Engen slutter etter årsmøte 2020 etter eget ønske, TheVIT ved Jørgen Seville 
overtar regnskap. All fakturering og oppfølging av utestående er for flere år siden overlatt 
til NorKred A/S og Contar A/S (samarbeidspartnere av NGF). Dette fungerer meget 
tilfredsstillende. 
 
Styret har fra 1. juni 2015 selv utført oppgaver med hjelp av Erik Svendsen som ligger 
innen administrasjonen for å kunne holde servicenivået oppe på et riktig nivå overfor 
våre medlemmer og gjester. Det er en kontinuerlig vurdering av bemanningen i 
administrasjonen. Fremtiden vil sannsynligvis kreve oppgradering. Styrets fokus vil alltid 
måtte være på kostnads- og inntektssiden. Her har 2019 vært bedre enn de foregående 
årene tross sen start. Vi har som de fleste andre golfklubber hatt en svak nedgang i 
antall medlemmer og fortsatt med en vridning mot flere greenfee-medlemmer på 
bekostning av de med full spillerett. 
 
I 2020 overtar vi/klubben golfshopsalg med antatt oppstart medio mars 2020, Nina 
Gulbrandsen vil bli ansatt for drift av golfshop og håndtering av greenfee/range etc. Dette 
er en oppgave som vi vil trenge hjelp til. 
 
Vi har inngått en avtale med Hauger Golfklubb og deres pro Joachim Lange, og vil få et 
nytt og godt tilbud av kurs- og protjenester rettet mot alle klubbens medlemmer. Den som 
vil være hovedansvarlig pro her er Peter Bronson (mer informasjon om Peter finner du 
på klubbens hjemmeside). Vi vil fortsette å gi meget gunstige medlemstilbud til 
kursdeltagere, og vi har fornyet greenfee-avtalen med Hakadal Golfklubb. Vi håper å få 
til en tilsvarende avtale også med Hauger Golfklubb. Dessverre er det også et netto 
frafall av medlemmer i 2019, noe som fremkommer i oversikten over medlemmer pr. 
kategori senere i beretningen. Det er fortsatt de samme to hovedårsakene blant de som 
melder seg ut, nemlig at de slutter å spille eller flytter (til sammen ca. 80%). Noen færre 
synes at det er for dyrt, mens noen andre vil være medlem på en 18-hulls bane. 
 
Vi åpnet sesongen sent på grunn av ’ny vinter’ etter påske, og hadde noe problemer med 
greener og treningsgreen i starten. Ellers flotte forhold etter denne perioden. Selv om 
været har vært utfordrende er det kun en liten nedgang av greenfee- og rangeinntekter. 
Kvaliteten på banen har vært bra gjennom resten av sesongen – noe våre 
banemannskaper skal ha stor takk for. 
 
Driften av driving rangen fungerer fortsatt bra, og omsetningen noe mindre enn i 2018 – 
og mot budsjett. Vi må vurdere spesielle aktiviteter på rangen i form av konkurranser for 
å øke omsetningen. Fra 2020 har klubben full kontroll over inntekter/utgifter på range og 
greenfee.  
 
Drift av simulatorene går veldig bra, takket være frivillig innsats av Tone Liljeberg som 
sitter vakt 1 dag i uken, resterende er fordelt mellom Nina G, Erik S og Kroa. 
 
Byggingen av et tempel på vår nabotomt mellom veien og hull 1 og hull 2 går fortsatt sin 
gang, oppstart i 2017 med grunnarbeider. Det er fortsatt byggevirksomhet på tomten og 
tempelet er ikke ferdigstilt. Vi har fortløpende kommunikasjon med byggherre om at det 
må sørges for sikring mot banen/hull 1. 
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Arbeidsmiljø  

Arbeidsmiljøet anses å være bra. Klubbdriften fungerer effektivt, og disponible lokaler 
med tilstøtende møterom fungerer meget bra. 
 

Ytre miljø 

Groruddalen Golfklubb driver ikke virksomhet som medfører forurensning eller utslipp 
som kan være til skade for det ytre miljø. 

 

Banen 

I god tradisjon ble det gjennomført dugnad lørdag 27.april. Det er mye det samme fra år 
til år som blir gjennomført, men det er viktig for å kunne holde kvaliteten oppe. Innsatsen 
som blir lagt for dagen gjør at Morten og Robert kan konsentrere seg om stell av banen 
og derigjennom sørge for optimale spilleforhold. Det er veldig hyggelig og positivt at så 
mange som rundt 40/50 personer møter opp og yter en innsats denne dagen. Mye fint 
arbeid ble gjennomført i regi av Jan Erik Hagabråten. Dette er også et viktig bidrag til det 
sosiale miljøet. Nok en gang – tusen takk! 

I tillegg har Per Engebretsen også i år gjort mye på banen med nett og merking ++. 
Tusen takk også til Per. 

Det er alltid veldig spennende og se hvor hard medfart banen har fått i løpet av vinteren. 
Også i år forsvant snø og is gledelig tidlig, slik at vi da kunne åpne for spill (måtte stenge 
i månedsskiftet april/mai på grunn av snø). Kvaliteten på banen ble etter hvert veldig bra, 
og vi hadde all grunn til å være stolte av banen - og spesielt greenene ble fine etter 
hvert. 

Øvingsgreenen fikk hard medfart av vinteren, og ble ikke bra denne sesongen, den ble 
sådd om i 2019, og vi håper på normal kvalitet i 2020. 
Greenen på hull 5 ble også utvidet, dette som et ledd i HMS tiltak mot nabo. Denne 
greenen håper vi også oppnår en god kvalitet i 2020. 

Vår greenkeeper Morten Wiig, sammen med sin assistent Robert har i sommer lagt ned 
et meget stort arbeid for at banen skal fremstå i best mulig stand for oss alle. En del av 
grunnlaget legges også ned på vinterstid. Takk til dere også! 

Banen åpnet i år samtidig med dugnaden, og det ble arrangert en dugnadsturnering. 

 

Økonomi 

Økonomien er fortsatt det viktigste for alt styrearbeid – dessverre! En sunn økonomi er 
avgjørende for at vi skal kunne være levedyktige i et meget stramt golfmarked. Vi har 
gjennom de senere årene lyktes med å balansere driften av klubben rundt kr. 0,- før 
avskrivinger. Målet for 2019 var et positivt resultat i tråd med det godkjente budsjettet, og 
slik at vi hadde et positivt resultat før avskrivinger – og dermed en positiv likviditet (før 
eventuelle investeringer). I 2019 har vi fortsatt å nedbetale på vårt lån.  
 
Det er bedre enn budsjettert. Avgjørende for dette har vært den nedbemanningen som 
ble gjort i 2015 når det gjelder daglig leder. Siste år har administrative arbeidsoppgaver 
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vært løst av personer i styret, samt bistand fra Erik Svendsen som gjør en utrolig jobb, 
uten han ville det blitt vanskelig. 
Deler av klubbhuset ca (60m2) er utleid og dette har vært med på å bedre økonomien. 
 
Resultatet for 2019 ble som budsjettert bedre. Det er viktig å være klar over at vi betaler 
våre renter, og i tillegg har nedbetalt vår gjeld med kr. 60’. 
 
Vi har fortsatt en inntekt fra «Bingospill» - organisert gjennom OIK, samt at vi får inn 
penger fra «Grasrotandelen». Vi har også fått «de vanlige» bidragene fra OIK, som 
kommer meget godt med. Også i år har klubben fått et tilskudd på kr. 185,- til drift av 
egen bane/klubbhus gjennom Oslo kommune/OIK. Det er verdt å merke seg at vi dekker 
selv alle kostnader til drift av banen – i motsetning til de aller fleste andre idrettslag i 
kommunen. Der kommer de aktive til et anlegg som er bygget og finansiert og drevet av 
kommunen. Vi føler dette er urettferdig! 
 
Tilgangen på nye medlemmer gjennom 2019 har vært noe lavere enn budsjettert. Dette 
følger veldig den tilgangen Per har hatt på sine nybegynnerkurs (Veien til Golf) i 2019. Vi 
har hatt drøyt 120 nybegynnere på kurs. Mange av disse blir greenfee-medlemmer hos 
oss. 
 
Antall seniormedlemmer (med spillerett) som har meldt seg ut i 2019 har økt noe. 
Momskompensasjon ga kr.180’ som budsjettet. 
 
Sponsoravtalene sitter meget langt inne. Hyundai Motor Norge AS er fortsatt våre største 
bidragsytere. I tillegg må nevnes Nerem BSS AS . Vi har også etablert et samarbeid med 
en bane i Polen, utenfor Gdansk den heter Sand Valley. Følg med på hjemmesiden ang. 
ytterligere info. Nets har bidratt med 4 spilleretter, til bruk for ansatte. 
 
Kostnader er for det meste låst til avtaler, eller er en forutsetning for drift av anlegget. 
Kostnadene til vedlikehold av banen vil alltid ha prioritet, idet en dårlig standard på 
banen omgående vil kunne slå ut i reduserte greenfee-inntekter og misfornøyde 
medlemmer. Ny avtale med vår greenkeeper Morten Wiig er tegnet for nye 5 år. 
 
Det vil fortsatt være særdeles viktig for styret i årene som kommer å sørge for å 
konsolidere den økonomiske stillingen. Hele anlegget har en tilfredsstillende standard og 
det primære blir nå fortsatt å vedlikeholde denne standarden bygningsmassene har blitt 
oppgradert med utvendig vedlikehold i 2019.  
Klubbens likvide situasjon gjør at det fortsatt ikke vil bli gjennomført utbetalinger av 
medlemslån fra ventelisten utover de spillerettene klubben lykkes med å selge. Det ble 
tilbakebetalt til tidligere medlemmer i 2019. De som ønsker å få tilbake sitt 
tilgodehavende hurtigere bør gjøre dette ved å spille opp sitt tilgodehavende – enten selv 
eller ved at de gir denne til andre. 
 
Utestående fordringer er under kontroll. Inkasso blir ivaretatt av Contar. Dette fungerer 
meget bra. Vi har i dag registrert 2 saker til rettslig inkasso.  
 
 

Vedlikehold av byggene 

Det var planlagt sluttføring av utvendig malerarbeid på all bygningsmasse i 2019 påbegynt i 
2018. Og dette ble ferdigstilt i 2019. 

 



Årsberetning 2019   Side 6 

 

Representasjon 

Et nært forhold til NGF hører også med. Vi har flere møter med NGF gjennom året med 
tanke på ny ”giv”. Vi var på årets Golftinget med flere representanter 2019.  

 

Sportslige aktiviteter 

Den generelle aktiviteten på banen i 2019 var bra ref. turneringer. Turneringstilbudet har 
vært gjennomgående på samme nivå som tidligere år gjennom terminfestede senior- og 
damedager, torsdagsturneringer samt øvrige helgeturneringer.   

Vi har fortsatt ikke lyktes i vårt arbeid med å rekruttere spillere som kan representere 
klubben i NM – så vel som individuelt og lag. Men dette har vi planer om å få til i år 2020.  

Vi vil kjøre videre på treningstilbudet for medlemmer med klubb-handicap – «fra Grønt til 
Hvitt». I fremtiden vil det legges opp til mer klubbtreninger, idet rapporter fra andre deler 
av golf-Norge viser at dette er noe som oppfattes positivt blant medlemmene. Se forøvrig 
rapportene fra de ulike komiteene. 

 

Pro shopen (Per Falk) Overtatt av klubben 31.11.19 

Per Falk, og hans bror Tomas, har sluttet i klubben 31.11.19. Dette ble avgjort i sommer 
etter at det ikke ble enighet mellom partene om en ny avtale. Det har vært drøyt 100 
kursdeltakere i 2019, som er omtrent samme nivå som tidligere år. Press på pris 
oppleves også her. Aktivitetene for øvrig kunne klart vært bedre, og det samme gjelder 
omsetningen i så vel shopen som på driving rangen. Konkurransen fra andre 
sportsbutikker og netthandel merkes godt. 

Simulatorene har blitt overtatt av klubben fra 1.1.19. 

Golfshopen vil i 2020 drives av klubben med åpning medio mars 2020 

For 2020 har vi inngått avtale med Hauger GK v/Joacim Lange og det er ett spennende 
program for 2020 følg med på hjemmeside/facebook. 

 

Golfkroa  

Klubben har inngått egen avtale med krodrifter for nye 4 år og dette fungerer meget bra. 

Vi samkjører simulatorer med åpningstider i kroa og hjelper hverandre. 
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