Protokoll
Arsmøte
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand
Organisasjonsnummer: 985 855 153
12. februar ZOt9, kl. 18:00

Arkivet, Kristiansand

Terje Nilsen, styreleder, ønsket velkommen.
Robert Hansen, ny daglig leder, presenterte seg.

t.

Godkjenne de stemmeberettigede.

Årsmøtet godkjente 32 stemmeberettigede.

2.

Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Årsmøtet god kjente in n ka li ngen, sa ksl isten og fo rretni ngso rden.
I

3. Velge dirigent(er),

sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Jon A. Johannessen ble valgt til dirigent.
Oddleiv Moe til sekretær.
Jan Åge Nordlie og Turid Danevad til å undertegne protokollen.

4.

Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
Årsmeldingene ble enstemmig godkjent.

5.

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Regnskap med noter og revisors beretning ble enstemmig godkjent.

5.

Behandle innkomne forslag og saker.

6.1. Godkjenning av Virksomhetsplan for klubben
Styrets forslag til Virksomhetsplan 2OL8-2O23 med tilhørende Masterplan for banen og
Handlingsplan ble godkjent.
6.2. Fullmakt til justering av medlemskategoriene i perioden.
Årsmøtet gav styret fullmakt til å kunne gi tidsbegrensede "tilbud", eller permanent
endringer i medlemskategoriene.

7.

Fastsette kontingenter og avgifter.
Styrets forslag til kontingenter og avgifter ble enstemmig vedtatt.
Styret ble gitt fullmakt til å kalle inn årskontingent for 2019 basert på styrets forslag til
konti ngenter og avgifter.
Ordningen med årsgreenfee for medlemmer fra Kristiansand Golfklubb ble enstemmig
vedtatt for 2018 basert på samarbeidsavtale fra 2015.

8.

Vedta idrettslagets budsjett.
Budsjettet ble vedtatt som foreslått.
Styret ble gitt fullmakt til å inngå avtaler for langsiktig finansiering av driftskapitalen innenfor
nåværende ramme for driftskreditt på 1 500 000 kr eller eventuelt finne en langsiktig
finansiering på tilsvarende beløp.

9.

Beha nd le id

rettslagets organisasjonspla n.
Organisasjonsplanen, inkludert uteglemte utvalg for junior og samfunnsprosjekter, ble
godkjent.
Styret ble gitt fullmakt til å opprette og legge ned utvalg for til enhver tid å opprettholde en
hensiktsmessig og funksjonell organisasjon.

10. Valg
10.1.

Leder og nestleder
Styreleder: Sally E. Hoff (valgt for 1 år)
Nestleder: lrene Hvalgaard Bakke (valgt til nestleder for 1 år)
3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
Styremedlemmer: Knut Notland (valgtfor 2år),Per Arne Haugedal(valgt for2år),
Anne-Marie Schumann (valgt for 2 år).
Varamedlemmer: Claire Jebsen (valgt for 1 år), Lasse Eidskrem (gjenvalgt for 1" år).

10.2.

Valg av revisor

10.3.

Valg av kontrollkomit6
Leder: Kjell Arnvard (valgt for 1- år)
Medlemmer: Solveig Helgaas (gjenvalgt for 1 år), Oddleiv Olsen (valgt for 1 år)
Valgkomit6 med leder, 2 medlemmer og l varamedlem
Leder: Dan Belsnes (gjenvalgt for 1 år)
Medlemmer: lnger Amundsen (valgt for 1 år), Nils Sverre lngebretsen (valgt for 1 år).
Varamedlem: Oddleiv Moe (gjenvalgt for 1 år)
Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
Årsmøtet påla styret å sende (minst) en representant til Golfforum 201"8. Styret fikk
også fullmakt til å utnevne de nødvendige representanter til ting oB mØter

Revisjonsfirmaet Eliassen

14.4.

10.5.

AS

-

gjenvalgt

Årsmøtet takket Terje Nilsen med applaus for vel utført jobb som styreleder.

Oddleiv Moe, sekretær

æ-4"'

/ørc-

4dv'a:L

