Halden golf SA

Årsberetning 2017
Virksomhetens art og beliggenhet
Selskapet driver golfbane for utleie.Selskapet beliggenhet er i
Halden Kommune.

Styrets sammensetning.
Leder:

Kåre Thorvaldsen

Nestleder:

Asbjørn Brække

Sekretær:

Unni Skorpen

Økonomiansvarlig:

Gerd Solberg

Styremedlem:

Robert Olsen

Styremedlem:

Dag Kilen

Varamedlem 1.

Jan Mosebekk

Varamedlem:2.

Vesla Heien

Møter:
Det har i perioden vært avholt 9 styremøter,4 arbeidsmøter diverse
telefonmøter årsmøte og budsjett møte.

Banen og ansatte.
Selskapet har i hatt en greenkeeper ansatt på heltid i 2017.
Greenkeeper har hatt ansvar for dugnadsgjengen samt ettersyn av
maskinparken og sørge for at banen til en hver tid var i bra stand
slik at våre gjester og medlemmer var fornøyd. Vi har også i 2017

hatt hjelp fra NAV en person og to fra Omsorgsboligene ved Halden
Fengsel, i tillegg til den enorme jobben noen av våre medlemmer
har lagt ned i tid og energi i forhold til arbeid på og utenfor
golfbanen.
Vi ønsker å rette en stor takk til disse personene for den jobben de
har gjort.
Banen ble også denne sesongen brukt til parkering under
grenserittet og Tons of Rock.

Redegjørelse om arbeidsmiljø.
Miljøet og trivselsfaktoren mellom de medlemmene som har
arbeidet dugnad har vært bra,det samme har samarbeidet mellom
våre egne medlemmer og innleid personell.

Påvirkning av ytre miljø.
Selskapets virksomhet antas ikke å ha noen form for negativ
påvirkning på det ytre miljø,og er ikke regulert av konsesjoner eller
pålegg av miljømessig karakter.

Likestilling
Selskapet praktiserer likestilling i den grad det er praktisk mulig og
ser positivt på alle tiltak i denne forbindelsen.

Forskning og utvikling
Selskapet bedriver ingen form for forskning og utvikling.

Økonimi
Den økonomiske situasjonen i selskapet ble 2017 en utfordring da vi
fikk likviditetsproblemer i november og desember. Men med

velvillig bank og leverandører og god økonomisk hjelp fra leder gikk
det bra.
Vi ivaretar våre forpliktelser ovenfor bank og leasing selskaper.
Vi er avhenging at Halden gk. gjør det bra da det er derfra de største
inntektene kommer i form av baneleie.

Driftsresultat for 2017 er underskudd på kr.123182,24 etter
avskrivninger.

Rentekost i 2017 er på kr.103140,48 .

Også i 2017 har det vært møter med Sparebank 1 om Halden Golf
SA sin situasjon.

Langsiktig lån er på kr.2.186100,- på lån til banken og andre
kreditorer. Vi betaler renter og avdrag til Sparebank 1.
Maskinparken er rimelig bra,den er godt vedlikeholt bortsett fra en
klipper som går så lenge den går,det vil si at den blir det ikke brukt
for mye penger på.

Markedsituasjonen
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og årsbertning
fyllestgjørende informasjon om selskapet drift og stilling
pr.31.12.2016

Halden 14.03.2016
Styret for Halden Golf SA
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