Årsmøte i Halden golfklubb
20 mars kl.18:00 - 2018
Sted: Arbeidernes Jeger og Fiskeforening

Agenda:
1.Registrering.
2.Åpning av møte ved leder
3.Valg av dirigent
4.Valg av referent
5.Godkjennelse av innkalling
6.Valg av 2 medlemmer for undertegnelse av
Protokoll
7.Årsberetninger
1.Styrets beretning Halden golfklubb
2.Damekomiteens beretning
3.Senior komiteen beretning
4.Turneringskomiteens beretning
5.Sportskomiteens beretning
8.Revidert budsjett
9.Regnskap
1. Halden golfklubb med revisors beretting
10.Innkommende forslag

11.valg
12.Utmerkelser/overrekelser

Styrets årsberetning Halden golfklubb 2017
Virksomheten og formålet.
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer Klubbens
formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettforbund.
Klubben er medlem i Norges Idrettforbund gjennom Østfold Idrettskrets.
Klubben er medlem av Norges Golfforbund.
Klubben har sete i Halden kommune og er medlem av Halden Idrettsråd.

Styrets sammensetning.
Leder:

Kåre Thorvaldsen

Nestlleder:

Asbjørn Brække

Sekretær:

Unni Skorpen

Økonomiansvarlig:

Robert Olsen

Styremedlem 1

Dag Kilen

Styremedlem 2

Gerd Solberg

Varamedlem 1

Jan Mosebekk

Varamedlem 2

Vesla Heien

Møter i perioden.
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter og 2 medlemsmøter.
Årsmøte og Budsjettmøte.Ekstra ordinært budsjett møte 21.11.2017 og
en ekstraordinær generalforsamling 14.12.17.

Kurs og medlemmer.
Ca.20 personer har har gått VTG kurs denne sesongen
Medlemsregisteret pr.31.12.2017 viser totalt 313 medlemmer mot 417 i 2016

Greenfee.
Greenfee inntektene i 2017 var kr.122499.00 mot kr.134266.00 i 2016.Antall registrete
greenfeegjester var 316 mot 452 stk.i 2017
Greenfee fotgolf er på kr.9125.00 I 2016 var det kr.25348,50
Registrerte greenfee 60 stk.Fotgolfen ble bestemt lagt ned våren 2017.

Regnskap.2017
Regskapet viser et underskudd på kr.237146,20

Kontigent.
Det er mye arbeid å få inn kontigenten,da medlemmer skifter adr.og epost uten at vi i
klubben for beskjed om det.

Dugnadsarbeid.
Klubben deltok også denne sesongen med parkering og annen type arbeid i forbindelse
med arangemang i festningen og andre steder Eks.Farmen kjendis/riksteateret /
grenserittet Tons Of Rock mm.
Dette er en viktig del av klubbens arbeid
Styret ønsker å rette en STOR TAKK til alle som har vært med å bidratt. Det er flere av de
som har vært med i flere år som har stilt opp i år igjen.
Styret håper at det også i 2018 melder seg noen som være med å bidra til nødvendig
dugnad

Kioskdrift
Klubben har inntekter på kioskdriften i 2017 på kr.107709,00. Inntekter på golfutstyr var
på kr.54530.00
Kirsten Thorvaldsen har også i år stått for driften av kiosken.

Daglig drift av klubben

Styret har stått for den daglige driften av klubben og administrasjon.Vi har etter beste
evne gjort det slik at våre medlemmer og gjester skulle være fornøyd med god hjelp av
Kirsten Thorvaldsen.
Vi har håndtert medlemsregisteret økonomi kiosk kontakt med eksterne aktører kunder
leverandører og samarbeidspartnere og andre klubber i regionen og NGF
Ingen i styret har hatt lønn i 2017

Halden 03.03.2018
Styret i Halden golfklubb
Kåre Thorvaldsen
Leder

