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28. februar 2019, kl. l-800

Arkivet, Kristiansand

Godkjenne de stemmeberettigede.
God kjen ne i n n ka I I ingen, sa ksliste og forretn i ngso rden.

Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Behandle idrettslagets å rsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Behandle innkomne forslag og saker.

1.. Godkjenning av Virksomhetsplan for klubben

2. Fullmakt til justering av medlemskategoriene i perioden

3. Redusert avgift for sambo/ektefelle
Fastsette kontingenter og avgifter.

Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) Valg av revisor

d) Valg av kontrollkomit6
e) Valgkomit6 med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
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Saksliste

l.
2.
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6.
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9.

10.

Styret

Etter årsmøtet utropes Årets lldsjel av Miljøutvalget
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1.. Dirigenten har, når de finner det nødvendig, rett til å fremme forslag om begrensninger av

taletiden og strek med inntegnede talere.

2. Når ordet forlanges skal det skje ved visning av tegn.

3. Delegatene kan tale fra sin plass i møtesalen.

4. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, før strek er satt og være undertegnet med navn på

forslagstiller.

Etter at det er satt strek ved inntegnede talere, kan forslag ikke fremmes eller trekkes.

5. Alle saker avBjØres ved alminnelig flertall.

Valgene foregår ved hemmelig avstemming dersom 1 av de fremmøtte krever det og det er

mer enn en kandidat. For å bli valgt må en ha fått flertall (over halvparten) av de avgitte

stemmer.

Vedte ktsend ri nger krever 2 / 3 flertall

6. I protokollen innføres alle forslag, hvem som deltok i debatten, samt de fattede vedtak.

7. Mobiltelefoner skal være avslått under møtet.
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Sak 4 Behand le idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

ÅmseERETr\ rNG zorB

Bjaavann Golfk!ubb - Kristiansand

ffi1.01.-31.12.20L&

Virksomhetens art og lokalisering
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand som ble stiftet 1. juli 2003, er et idrettslag tilsluttet Norges

Golfforbund / Norges ldrettsforbund. Virksomheten omfatter drift av klubb og golfbane. Selskapet er

lokalisert i Kristiansand kommune.

Klubbens verdier
Åpen, Ærlig, lnkluderende og Entusiastisk

Virksomhetsid6
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand skal tilby alle golfspillere et tilpasset idrettslig og sosialt tilbud.
Dette skal gjøres gjennom å eie, drifte og utvikle et attraktivt golfanlegg hvor en rekrutterer og

utvikler golfspillere fra regionen.

Visjon
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand - et godt sted å være!

For medlemmer, gjester, samarbeidspartnere, ansatte og naboer.

For golfspillere på alle ferdighetsnivå.

For alle mennesker uavhengig av alder, fysiske og psykiske forutsetninger.

For natur og dyreliv.

Virksomhetsplan
«Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb - Kristiansand, 2018 -2023» med vedlegg «Masterplan for
Bjaavann Golfbane» ble vedtatt på sist årsmøte. Dette er klubbens overordnede styringsdokumenter

og skal oppdateres og godkjennes årlig.

Virksomhetsplanen fremmes derfor som egen sak på Årsmøtet (Sak 6.1)

Styrets årsberetning 2018
Det har vært kontinuitet i styrets sammensetning med fire medlemmer som nå har sittet 2 år. Styret
har jobbet som et team etter klubbens verdier. Vi har forsøkt å være synlige, til stede og lydh6re,

men innser at her kan vi bli stadig bli bedre.

Daglig leder ble ansatt i klubben 01.01-.2018 og formålet med dette var at DL skulle ta seg av det
administrative arbeidet i klubben med unntak av regnskapsførsel (20% betalt stilling med

overskytende på dugnad) og oversikt/drift av kafe og proshop. Daglig leder sluttet etter eget ønske

2.okt, etter denne dato måtte alt administrativt arbeid håndteres av styret. Dette har naturlig nok

ført til noe «armer og bein», og det er et svært betydelig antall dugnadstimer styret har lagt ned

gjennom hele sesongen.
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Det er avholdt 17 styremøter og behandlet over 1.20loggførte saker. Styreprotokollene er løpende

publisert på hjemmesiden.

Styret har også i år hatt sterkt fokus på kostnadskontroll og har løpende tatt de nødvendige

beslutninger for å sikre handlingsevne og økonomisk styring av klubben.

Det er styrets klare oppfatning at en forutsetning for både å utvikle klubben videre, og å rekruttere
gode folk til velfungerende klubbstyrer fremover, er å ha fungerende administrative ressurser. Styret

ansatte derfor ny klubbsekretær fra Lfebruar 2Ot9 i en 60%-stilling.

Erfaringene fra drift av proshop og kafe de siste sesongene har vist at det er en altfor stor utfordring
å basere dette på innsats fra de frivillige. Dette vil derfor bli endret for 2OL9 sesongen hvor Proshop

og kafe skal drives av Pro.

Drift og utvikling av banen
12017 ble hullrekkefølgen endret og vi fikk igjen spille banen som par 72. Dette ble meget godt

mottatt både av medlemmer og gjestespillere. Vi ser fortsatt gjestespillere som av gammel vane

ønsker å starte runden på hull 12i2018. Her må vifå bedre skilting på plass.

Sesongen 2018 ble en tØff sesong. Banen hadde fått store skader etter den store flommen høsten

2017. Vinteren ødela flere av våre greener og fairwayer. Greenene måtte re-såes, og vi kunne ikke

åpne vår normale 18-hullsbane før medio juni og vi måtte av den grunn si fra oss flere store planlagte

turneringer. Dette medførte flere måneder med tapte inntekter både i forhold til greenfee,

turneringer, kafe og proshop, samt økte utgifter for å få banen i god stand. Her må vivirkelig rose

banemannskapet og dugnadsgjengen for den innsatsen som ble gjort.

Mye av ødeleggelsene som skyldtes flommen høsten 2OL7 , ble dekket av naturskadefondet takket

være grundig dokumentasjon av skadene. Vi har fremdeles noen skader igjen som må utbedres i

2019 sesongen.

Vi valgte bevisst å ikke ha noen vinterbane i vinter. Dette for å skåne banen som hadde fått en hard

medfart av forrige vinter og den tørre sommeren og for å sørge for at den var best mulig forberedt
på en ny overvintring. På sensommeren så vi at banen begynte å nå kjent Bjaavann standard og vi

ønsket å sikre oss at det ikke ble noen unødvendig slitasje etter at veksten stoppet opp da

temperaturen sank.

Banen har vært driftet med en fulltidsansatt greenkeeper og en fulltidsansatt

mekaniker/ba nearbeider og annen betalt sesonghjelp.

Det har også i 2018 vært utført et omfattende dugnadsarbeid på banen. Vi har en fast, opplært gjeng

som tar klippeøkter hver uke gjennom hele sesongen. I tillegg ble et stort arbeid gjort på

vårdugnaden (75 deltakere), et par ettermiddagsdugnader (25 deltagere) og på høstdugnaden (17

deltakere) og gjennom eget organisert arbeid. Vi har et par motorsagkyndige pensjonister som er

ivrige og har også en gruppe som på eget initiativ har pusset opp deler av klubbhuset og tar tak i

forefallende vedlikehold.

Vi har også fått på plass hullfaddere på nesten alle hull (1-7 hull), noe som sparer banemannskapet for
ryddearbeid.

Driving rangen, som er en meget viktig inntektskilde for klubben, drives av en gruppe engasjerte

frivillige på en flott måte. Dessverre har vi sett et betydelig svinn av våre gode Callaway rangeballer.

Vi fylte på med noen ikke fullt så gode rangeballer men ser at vi også for kommende sesong må kjøpe
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nye rangeballer. Da går vi tilbake til de gode Callaway ballene som de fleste foretrekker. Det vil være

gule baller for at de skal skille seg ut og være mindre attraktive å putte i baggen?

60 personer har hatt Årskort på drivingrangen, det er en liten nedgang fra forrige sesong, men det
ser fremdeles ut til å være et populært tilbud som vi vil fortsette med. Det er gledelig å se at

inntektene av drivingrangen har gått opp!

Det pågår et prosjekt for å utvikle det utfylte området ved parkeringsplassen til et treningsområde.

Fortsatt mangler noe masse som kommer på plass etter hvert. Det jobbes nå med planlegging og

finansieringsløsning. Her søker vi nå ekstern hjelp for å få søknaden om finansiering på plass.

Medlemmer
Det viktigste bidrag til klubbens inntekter er medlemskontingenten. I 2018 harvi hatt en betydelig

negativ utvikling i antall medlemmer. Dette skyldes i hovedsak en stor opprydding i

medlemsregisteret vårt. Vi har hatt mange «sovende» medlemmer som ikke har betalt eller heller

ikke ville betale medlemskontingent samtidig som vi må betale våre avgifter til NIF for disse. Den

sene sesongstarten bidro nok også til at noen medlemmer valgte andre klubber.

Medlemsstatistikk ihht. ldrettsregistreringen (NlF) hvor det meldes inn medlemstall til forbundet pr.

3l-.L2 viser:

Ar Damer H errer Totalt Kvinneandel

2018 Lto 544 654 17%

2017 1,40 632 772 18%

2016 130 s60 690 19%

201_5 145 622 767 19%

20L4 t4t 576 717 20%

20L3 160 756 91_6 17%

2012 176 808 984 18%

201_L 223 1003 1226 18%

2010 233 919 tt52 20%

Medlemstallet har gått ned med 118 medlemmer. Kvinneandelen er dessverre fortsatt alt for lav.

Med hensyn til Veien til Golf kurs har det vært holdt fire ordinære kurs, tre på våren/sommeren og

ett på høsten. Totalt 20 deltakere hvor t7 meldte seg inn i klubben. For interesserte Golf Grønn

Glede deltakere ble det også arrangert et tilpasset kurs og L0 deltakere fullførte og 7 av disse ble

ordinære medlemmer.

Vi hadde tilbud til alle nybegynnere om gratis drop in trening på rangen.
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Aktivitet
201,5 201,6 2017 2018

Bestilte tider (runder) 7735 6638 871,1, 8836

Turneringer (antall

fliehter a 4 plasser)
503 1296 1.127 947

Blokkeringer (antall

fliehter a 4 olasser

1,107 761, 567 652

Antatt antall
runder(bestilte runder +

antatt 3 spillere i snitt)

12565 L2809 1.3793 13633

KGK X 667 613 707 680

Grimstad * 30 26 32 80

Mandal * 28 24 62 32

Arendal * 19 10 45 46

Utsikten * 28 21, 20 19

Stavanger ** 67 16 56 57

Greenfee 1012 719 901 1,437

Antall ulike klubber Ca 130 Ca 124 Ca 110 Ca 1"30
*Greenfeesamarbeid (som stortet før ZOLZ sesongen) har Økt trofikken

**Top Nordic (som stortet før 20tz sesongen) ser ut til å ha Økt trøfikken

For å få et riktig bilde av hva som skjer på banen er GolfBox et uunnværlig hjelpemiddel. Men, det

fordrer at vi bruker systemet og registrerer oss når vi spiller. De følgende tall fra GolfBox som nok

ikke er 100% korrekte, men gir en god pekepinn om aktiviteten.

Det er hyggelig å se at antall greenfee runder har økt noe (ca 60 stk) fra forrige sesong. Dette til tross

for den sene sesongstarten.

De siste årene har vi samarbeidet med KGK om «nabospillerett». I 2018 var det 76 Bjaavann

medlemmer som hadde spillerett på KGK og andre veien var det 39, tall som igjen gjenspeiler den

sene sesongstarten.

Organisering
Banedrift: Head-greenkeeper Stian Johnsen er ansatt i lOO% stilling. Konstantinas Nikonorycevas

(Kostas) med mekanisk kompetanse også ansatt i 1O0% stilling. Banemannskapet forøvrig har vært
timelønte sesongarbeidere i tillegg til frivillige.

Administrasion: Regnskap føres av Liv Reykdal i en 20% stilling. Det meste annet administrativt arbeid

er utført på dugnadsbasis. L. januar 2018 ble Robert Hansen ansatt som daglig leder i enSO% stilling.

Robert skulle ha totalansvaret for klubbens drift oB rapportere til klubbstyret. Han sluttet etter eget

ønske den 2 oktober.

Klubbhusdrift: Daglig leder hadde ansvaret for driften av klubbhuset. Mye arbeid ble lagt ned av

frivillige og styret for å få driften til å fungere. Sesongmedarbeidere ble ansatt i høysesongen.

Protieneste: Gordon Murray ble ansatt i klubben på kontrakt fra 1. april til 30. september. Dessverre

har våre medlemmer i alt for liten grad benyttet seg av Gordons tjenester i 2018. Han har hatt en

rekke tilbud om kurs og treninger som har vært vanskelig å gjennomf6re grunnet dårlig påmelding. Vi

håper dette tar seg opp i 2Ot9 og Gordon er fortsatt med i staben - nå som selvstendig og også

ansvarlig for proshop og kafe.
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De mange utvalgene organiserer frivilligheten og det henvises til separate Årsrapporter i det
følgende.

Organisasjon
Styrets sammensetning
Styreleder: Sally E. Hoff
Nestleder: lrene H Bakke

Styremedlemmer: Knut Notland, Per Arne Haugedal, Anne-Marie Schumann

Varamedlemmer: Lasse Eidskrem, Claire Jebsen

Valgkomit6
Leder: Dan Belsnes

Medlemmer: lnger Amundsen, Carsten Akselsen,

Varamedlem: Oddleiv Moe

Revisor
Revisjonsfirmaet Eliassen AS

Kontrollkomit6
Leder: KjellArnvard
Medlem: Solveig Helgaas, Oddleif Olsen

Utvalgsledere
Turneringsutvalg: Lasse Kleven

Dameutva lget: Jenny Liebermann
Herreutvalget: går inn under turneringsutvalget
Junior-/Eliteutvalg og ansvarlig for barneidretten: Per @yvind Svenkerud
Banekomite: Terje Nilsen

Kommunikasjonsgruppa : Robert Ha nsen

Nybegynnerutvalg: Jan Arne Teige

HCP-utvalg: På I Østberg
Seniorutvalg: Ca rsten Akselsen
Miljøutvalg: Sally Hoff
Utvalg for samfunnsprosjekt: Per Anders Havnes

Samarbeidspartnere
Vi er veldig takknemlige for for alle bidrag til klubben i 2Ot8 fra våre samarbeidspartnere. Vi har

dessverre sett en nedgang i antallet samarbeidsavtaler i 2OL8.

Vi innser at markedsarbeidet også i år har vært mangelfullt og dette er noe vår klubbsekretær vil ha

fokus på. Vi håper også at gode krefter i klubben vil «stikke hodene sammen» for å få til gode

ma rkedsaktiviteter.

Samarbeid med andre klubben
Vi har i løpet av de to siste årene dratt i gang samarbeidet mellom Sørlandsklubbene hvor vi møtes

for å diskutere og utveksle erfaringer.

Vi har også hatt en offensiv holdning til greenfeesamarbeid og vi har samarbeidsavtaler både med

Arendal& Omegn og Mandalgolfklubber samt Grimstad og Utsikten. Dette vilvividereførei2OL9.
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Nabospillerettsordningen med Kristiansand Golfklubb ønskes videreført i 2019.

Vi er medlem i Top Nordic Golf som er et samarbeid mellom 23 topp baner i Norden hvor våre

medlemmer (med spillerett) kan spille inntil 4 gratisrunder på hver av disse banene.

Vi samarbeider godt med Kristiansand Golfklubb på en del områder, og arbeidsgruppen som er

nedsatt for å se på «en klubb -to baner» har hatt en rekke møter i 2018. Vi har også hatt et felles

skype møte med Sola golfklubb og fikk der nyttige tips og god informasjon. Dette arbeidet
videreføres i 2019 og vi håper på en snarlig konklusjon.

Økonomi og fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og

at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Klubben har betalt renter og avdrag på lån til Kristiansand Kommune. Klubben har heller lkke i år sett

seg i stand til å innfri asfalt- og likviditetslån av ulik størrelse. Det rettes stor takk til alle for utvist

tålmodighet og en særlig takk til de som har konvertert sine lån til gave.

Det fremlegges et regnskap med et negativt årsresultat.
Klubben har en positiv egenkapital!

FØrøvrig henvises det til vedlagte reviderte regnskap og revisjonsberetning (Sak 5).

Redegjørelse for å rsregnskapet
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke

fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter
styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne
forbindelse.

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling
mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral

på alle områder. Selskapet hadde ved årets utløp2,2 ansatte; 0,2 kvinne og2,O menn. Klubbens styre

består av 7 personer, hvorav 4 er kvinner.

Klubben arbeider for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet,
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering,

lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Ytre miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Takk til alle som står på for klubben!
Styret takker alle medlemmer, tillitsvalgte og frivillige som har gjort en ekstra innsats, ansatte og

samarbeidspartnere, for helhjertet innsats og entusiasme for å bidra til at klubben skal nå sine mål og

"bli et godt sted å være".
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Årsrapporter 2018

I det følgende er årsrapportene (i tilfeldig rekkefølge) fra de ulike utvalg, komit6er og grupper

gjengitt.

. Miljøutvalget
o Banekomite

o UtvalB for samfunnsprosjekt
o Seniorutvalget
o Kommunikasjonsgruppa

o Turneringsutvalget
o Dameutvalget
o Senior elite / Norsk Seniorgolf
. NYbegynnerutvalget

o Junior- / eliteutvalget
o Handicaputvalget
o Drivingrangegruppa

o «Fellesdugnader»

r Kontrollkomit6en

Årsrapport 2OL8 - Mitjøutvalget

Hensikten med utvalget er å: «Bidrq til at Bjoovann Golfklubb har et oktivt sosiolt miljø bosert på

klubbens verdigrunnlag Åpen, Ærlig, lnkluderende og Entusiostlsk».

Utvalget skal gjennom sitt engasjement bidra til at det sosiale aspekt ivaretas i alle aktiviteter som

arrangeres i regi av Bjaavann Golfklubb.

M i ljøutva lgets o ppgaver:
. Utvikle/videreutvikle miljøet i klubben med tanke på trivsel
. Planlegge og iverksette tiltak for å øke trivselen blant medlemmer i alle kategorier
. Følge opp utvalgenes aktivitetsplanlegging for å ivareta krav til sosial profil
o Bidra til at klubbens verdigrunnlag følges opp
. Bidra til at styrets retningslinjer følges opp
. Samarbeide med trenere/proshop og alle utvalg som arrangerer aktiviteter for medlemmene
. Utarbeide årsmelding innen gitte tidsfrister før årsmøtet

Leder av utvalget har møterett i alle andre utvalg.

Miljøutvalget har i 2018 vært for det meste «sovende» da medlemmene også sitter i styret..

Vi trenger alltid nytt blod og nye ideer!

Utvalgene har ikke vært flinke til å invitere miljøutvalget til sine møter - noe som gjorde det

vanskelig for oss å følge opp utvalgenes aktivitetsplanlegging for å ivareta krav til sosial profil.

Miljøutvalget har i 2018:

o Arrangert medlemsmØle 26. april hos Sparebank 1 (SR bank)

o Tillitsmannsturneringen - en turnering for ansatte og tillitsvalgte både på Bjaavann og KGK

o Årets ildsjel - vi ønsker å fokusere på alle våre medlemmer som virkelig brenner for klubben vår

og legger ned et betydelig frivillig arbeid
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o Utveksling av greenfee billetter med andre klubber. Vi har videreført vårt bytte av 50 greenfee

billetter med andre klubber i inn- og utland. Disse ble brukt til premier i diverse turneringer.

Planer og mål for 2019:

o Videreføring av årets vellykkede arrangementer
o Noen flere arrangementer med hØy sosial profil
o Være mere aktive og bli mere synlig!

lgjen minner vi om at et godt miljø ikke er noe som kan vedtas av klubbens styre. Her må vi alle

bidra og a!!e har et ansvar. Vær Åpen, Ærlig, tnkluderende og Entusiastisk i alt du foretar deg!

Miljøutvalget

v/Sally E. Hoff

Årsrapport z1tg - Banekomit6en

Banekomit6en ble opprettet i løpet av 2018.
«lnstruks for banekomit6en», vedtatt av Styret 26. september, sier at komit6en skal:

. Aktivt bidra til at målene i klubbens virksomhets- og utviklingsplaner nås

. Være rådgivende organ for styret i saker som vedrører drift, vedlikehold og videreutvikling
av bane og anlegg
. Være forum for behandling av medlemmenes innspill vedrørende bane og anlegg

Komit6en består av:
. Stian Johnsen - head greenkeeper
. Terje Ha uge n - tid ligere head-gree n keepe r/fagl ig kom peta nse/golfspil ler
. Odd Terning - forbundsdommer/golfspiller
. Tor Jo ha n nessen - øko nomi utva lg/golfspi I le r

. Terje Nilsen - golfspiller

Komit6en har fått sin plass på klubbens hjemmeside under menypunktet Utvalg. Har kan komit6ens
instruks i sin helhet leses.

Komit6en har rukket å avholde 3 møter i løpet av høsten. Det meste av arbeidet har dreiet seg om
prioritering av arbeid på banen og har resultert i at komit6en har oversendt Styret et forslag til
revidert Masterplan for Bjaavann Golfbane og Handlingsplan for 2019. Planene skal godkjennes på

klubbens Årsmøte i februar.
Komit6en fører referat fra sine møter som oversendes Styret for videre behandling. Da disse er mer
for arbeidsdokumenter å regne, publiserers de ikke. Eventuell tilgang til referatene fås via Styret.
Vi oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg og komme med innspill til komit6en, eventuelt bli

medlem.

For Banekomit6en,
Terje Nilsen
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Årsrapport 2OL8 - Utvalg for samfunnsprosjekt

Årsrapport 2018
Utvalg for samfunnsprosjekt

Utvalg for samfunnsprosjekt har i 2018 bestått av:

o Turid Lislevand - GGG

o lnger Havnes - GGG

e Per Christian Jacob - Aktivisering og arbeidstrening, Golftrening for flyktninger
o Per-Anders Havnes, leder - GGG, Aktivisering og arbeidstrening, Golftrening for flyktninger

I 2018 har klubben hatt 3 samfunnsprosjekt:

Golf Grønn Glede

Målgruppen har vært personer med psykiske helseproblem samt deltakere fra Enter Fritid i

Bymisjonen Kristiansand. I løpet av sesongen har om lag 25 personer pluss ledsagere deltatt.

Hver mandag i fire måneder har deltakerne i GGG blitt tatt med ut på banen og spilt golf etter
forenklet Texas scramble regler. De som har ønsket, har i tillegg fått grunnleggende instruksjon og

benyttet treningsområdene på banen. En to timers økt har så blitt avrundet med kaffe og vafler på

terrassen. Ti deltakere i GGG fullførte et spesielt tilrettelagt VTG-kurs. 7 ble ordinære medlemmer i

Bjaavann golfklubb i 2OL8 som følge av GGG.

Alt etter frammøtet av GGG-deltakere har to til fire av klubbens medlemmer vært golfhjelpere hver
gang. 15 frivillige har tatt tØrn på vaktlisten i lppet av sesongen.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Energiverket og Solvang (førstelinjetlenesten i

Kristiansand) og Bymisjonen Kristiansand.

Prosjektet har vært finansiert med støtte fra Samlelegatene i Kristiansand kommune og GGG-

prosjektet i Norges golfforbund. GGG har ikke vært mulig uten en stor, smilende og entusiastisk

innsats fra golfhjelperne.

Vårt opplegg for GGG ble presentert som del av programmet på NGFs fagdag på Gardermoen 11.

november.

Vi ønsker å videreføre GGG i 2019 i den grad og på den måte vi oppnår ekstern finansiering.

Aktivisering og arbeidstrening for flyktninger
En av flyktningene fra 2Ot7 fortsatte i fØrste del av sesongen gjennom sommeren. Han arbeidet da

hele tiden sammen med banemannskapene uten tilsvarende innsats av frivillige som tidligere år.

Prosjektet har vært utført i nært samarbeid med integrasjonsenheten i Kristiansand kommune.

Klubben har hatt glede og nytte av flyktning prosjektene i tre år. Nye regler og redusert ankomst av

flyktninger gjør imidlertid at vi ikke kommer til å videreføre denne type tiltak.

I ntegrerte samfu nnsprosjekt
Samfunnsprosjektene har de siste årene gitt klubben nye medlemmer og verdifulle økonomiske

bidrag til driften. Vi merker også at de bidrar til å skape en mer positiv oppfatning av golf. I et toårig
prosjekt med start sommeren 2017 skal vi se på hvordan samfunnsprosjektene kan gjøres til ordinær

del av klubben. Vi har sØkt og fått forlenget prosjektet til utgang 20L9. Prosjektet har betalt for tre
deltakere i Trener 1 opplæring. Fem flere har meldt interesse for tilsvarende i 2019.

Klubben har inngått samarbeidsavtale med Bymisjonen i Kristiansand.
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Resultat for klubben

Ut over verdien av arbeidet som er utført på banen, har samfunnsprosjektene i 2018 bidradd til
klubbens drift med økonomiske midler og utstyr til en samlet verdi godt over 100.000 kroner. Det er
utfØrt ca. 160 dugnadstimer av klubbens medlemmer i samfunnsprosjektene.

Kristiansand t7 . januar 20L9

Per-Anders Havnes

Leder utvalg for samfunnsprosjekt

Årsrapport zOtB - Seniorutvalget

Aktiviteten i Seniorgruppa har vært god i 2018. Utvalget består av Ottar Skretting, Roy Einar Moen,

Olav Tveit , og undertegnede som er leder av seniorgruppa.

Seniorkontakt for Norsk Seniorgolf er som tidligere Oddleif Olsen.

Turneringer
Vi har gjennomført 21 turneringer på torsdager på Bjaavann i perioden L6/4-Lg til 25/1-0-18. Til

sammen har 759 startet i disse turneringene. Typisk snitt på antall startende har ligget mellom 25 og

48, med litt færre deltakere i sept/oktober, samt midt på sommeren. Aldersfordelingen er mellom 51

og87 år. Turneringene har et klart konkurransepreg, samt at det sosiale med kaffe/vafler er viktig
etterpå. Dette året har vært preget av fjorårets nedbør,som medførte fairways og greener som

trengte ro i starten. Men vi må bare være imponert over Stian med mannskap som har greid å holde

banen åpen og i god stand, raskt etter oversvømmelser og Ødelagte broer.

Golfboks
Det er for lengst innført golfboks også hos seniorene. Vi er meget fornøyd med at vi kan arrangere

konkurranser, hvor samme klasse kan velge utslags-sted hvor de vil. Dette har medført en endring til
at når alderen innhenter oss, kan vi fortsatt spille golf fra en tee med avstander som passer til vår

slaglengde. Arbeidet med konkurranser er fordelt på samtlige i seniorkomiteen, og seniorteamet

fordeler arbeidet seg i mellom på en grei måte. Vi har problemer med å arrangere enkelte

konkurranseformer, bl. a. fordi golfbiler må fordeles . Vi ser fram til at dette problemet kan løses.

Reiser

Vi har gjennomført 3 utenlandsreiser i år. Starten var til Aalbæk Kro i Nord-Jylland 7. til 9. mai. Hele

30 deltakere var med på en tredagersturnering. Neste år blir denne turen lagt til Sverige igjen.

Neste tur var til Nord-Jylland L2/6 til14. juni. Vi spilte 3 dager på forskjellige baner, og det var 28

deltakere.

Siste turvartil Himmerland Golfklubb 28. til30. august. Detvar hele 35 deltakere. . Totalt erdet
gjennomført 279 starter på disse turene.

Besøk på andre baner
Vi har i år ikke hatt fellestur til andre baner, og årsaken var vel litt dårlig kvalitet på banene i starten

av sesongen. Vi har besØkt Kr.sand Golfklubb, hvor det var godt med deltakere fra Bjaavann.

Gjenvisitten fra KGK ble totalt 66 startende (51fra Bjaavann)
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Økonomi
Kassabeholdning pr. 2lL-tg Kr. 840.-

Start-kontingenter Kr. 75.900.-

Greenfee og billeie « 4.900.- (i perioder hvor kafeen var lukket)

Sum inntekter 2018 Kr.81.640.-

Premier/vafler " -26.766.-

Overskudd Kr.53.000.- er overført hovedkassa.

Kr. 1.874.- er overført til neste år.

Generelt
Vi aktiviserer 60- 65 golfspillere, som deltar regelmessig i konkurranser. Dette er også en betydelig
god helsetrim, hvor vi får aktivisert medlemmer i alderen 50 til 88 år. Vi har fått Økt tilslutningi 2018,

men ønsker å legge vekt på ytterligere rekruttering i 2019.1 tillegg må det legges vekt på et etablert
godt sosialt nettverk, hvor det er tydelig å se at medlemmene trives.

Dugnad
Det må også berømmes den store dugnadsinnsatsen som seniorene står for. Enten det er klipping av

banen eller rough'en , justering av krattskog og andre rough-områder. Det er også flere seniorer

som deltar i innsamling av range-baller og rengjøring av disse. Vi er stolte av de seniorene som er

meget aktive i dette arbeidet.

Kr.sand 6.12.201,8

Carsten Akselsen
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Årsrapport 2018- Kom munikasjonsgruppa

Kommunikasjonsgruppa har nå eksistert i 6 år og hadde i 2018 følgende bidragsytere:
. Leder: Robert Hansen

o Oddleiv Moe (nyheter/innhold på hjemmesiden, artikler)
o Terje Nilsen (nyheter/innhold på hjemmesiden)
o Espen Olsen (hjemmeside, 0365)
o Lars ldar Plathe (hjemmeside, teknisk)
o Jan-Arild Sandnes (nettverk/hardware på Bjaavann)

I tillegg gjør Lasse Kleven et godt stykke arbeid både på Facebook og lnstagram.

Kommunikasjonsgruppa jobber med nyhetssaker og kommunikasjon med medlemmene og

omverdenen for øvrig.
Hovedkommunikasjonsplattformen vår er klubbens hjemmeside som ble satt opp i 20L5 men som nå

er publisert i ny versjon i 2018.

Hjemmesiden har en «abonnementsordning» som gjør at ved å registrere seg får en beskjed om nye

publiseringer. Dette systemet var ment å erstatte Nyhetsbrevet som tidligere ble sendt ut månedlig,

men det er dessverre lite brukt (bare ca. 95 stk. har registrert seg - en økning på 5 personer).

Det er lagt ut ca !20 nyheter i l6pet året i tillegg til stoff på de mange sidene. Det er også utviklet

online skjemaer for påmelding til kurs, innmelding i klubben og bestilling av Premium medlemskap.

Det er enkelt å publisere på hjemmesiden og alle utvalg oppfordres igjen til å utpeke sin egen

kom m u nikasjo ns-ansva rlig.

Facebooksiden har passert 1000 følgere og brukes flittig av klubbens medlemmer og andre. Siden blir
jevnlig oppdatert og vedlikeholdt. Mange av nyhetene fra hjemmesiden blir også publisert på

Facebook. Totalt er det lagt ut ca 150 oppslag i løpet av 2018. Separat er det opprettet en

Facebookside («KjØR og salg golfutstyr Bjaavann Golfklubb») som tilbyr mulighet for kjøp og salg

blant medlemmene og annonsering for klubbens proshop. Vi har også en egen Facebook side for
Bjaavann Damer og Bjaavann Juniors. For de som vil spille turneringer er siden «Åpne golfturneringer
på Sørlandet» å anbefale.

Klubben er også på lnstagram og vi oppfordrer alle til å legge ut bilder fra banen/klubben. Tagg

bildene #bjaavann, #bjaavann_gk, eller lignende.

Det er også i år jobbet mange timer dugnad i Kommunikasjonsgruppa.
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Årsrapport 2018 - Turneringsutvalget
Bjaavann GK kom sent i gang med turneringene 2108. På grunn av en hard vinter måtte banen sås

om og banen var stengt på vårparten. Vi måtte dessverre avlyse den nasjonale turneringen Norges

Cup i mai (og andre turneringer) på grunn av dette. Takket være velvillighet fra Stian greide vi tidlig å

åpne en midlertidig t hulls sløyfe slik at vi kom igang med guttetirsdagen.'Guttetirsdagen har vært

en kjemmesuksess i 201-8 med rekordtallet 59 spiller på en tirsdag. Vi har skapt et miljø der nesten

alle sitter igjen etter turneringen med vaffel og kaffe og venter på premieutdelingen.

772 påmeldte og spillende guttetirsdag 2018.

Gratulerer til Roger Amundsen som ble Årets Gutt og i tillegg vant Order of Merit!

Gratulerer også til Pemba Lama Tamang som ble Årets Gutt for +50

Klubbmesterskapet 2018 ble gjennomført tilfredsstillende og vi kåret 3 nye klubbmestere. Litt

turbulent møte i turneringsutvalget før klubbmesterskapet men de som tok på seg ansvaret gjorde

en god jobb og vi fikk gjennomført mesterskapet.

Alle sponsor turneringer ble gjennomført med stil. Store og gode ord fra våre sponsorer med tanke
på hvordan vi arrangerte dette.

Damene har i år samarbeidet med KGK, noe som virker som en god løsning med tanke på

Damedagen.

Senoirgolfen går sin vante gang på torsdager. Her vil deltagelsen sikkert øke i årene framover med

tanke på at +50 gruppen blir større og større for hvert år. Noe uheldig med været i år, en sikker ting
var at det regnet på torsdager 2018.

Jeg vil rette en stor takk til turneringsutvalget 2018. Dere har gjort en fantastisk jobb.

Noen tall til slutt

Rekorddeltagelse i klubbturneringen Golfhåfte Trophy med 120 spiller.

2567 spillere spilte turnering 201-8

Dette gir en ca inntekt på 350 000 til klubben

Matinntekter turnering har jeg ikke oversikt over. Eksempel en turnering 72 baguetter a 45 =3375,
brus 75 a 25=1875) regner med at dette kommer fram i regnskapet inntekt turnering.

Mvh

Lasse Kleven

Turneringsleder 2018

Årsrapport 2018 - Dameutvalget

Etter et veldig redusert antall deltagere av klubbens damer på Damedagen 20L7, valgte vi å kontakte

KGK og dameutvalget der for å høre om det kunne være aktuelt at vi spilte Damedagen sammen

annenhver gang hos hhv KGK og Bjaavann GK.
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Det ble en suksess både sosialt og spillemessig. Ettersom vår bane kun var åpen med t hull i mai,

spilte vi samtlige Damedager i mai hos KGK. Det ble spilt totalt 15 runder, 5 av disse på Bjaavann.

(Felles avslutning med Guttetirsdagen, men få damer deltok ...). Vi fikk besøk av Mandalsdamene på

Bjaavann ijuni, med gjenvisitt til dem sammen med KGK i august.

I tillegg arrangerte vi turneringen Golfdamer i SØr. 30 damer fra Arendal, Grimstad, Mandal, KGK og

Bjaavann.

I alt har det vært ca 40 ulike spillere som har deltatt på Damedagen i løpet av sesongen, med i snitt
25 - 30 deltagere i hver turnering.
Av disse har totalt 18 damer fra Bjaavann deltatt. Dette har vært en positiv utvikling for Damedagen.

Damekomiteen 2018 har bestått av 5 medlemmer;
Jenny-Ann Liebermann - leder
Marianne Stordal
lnger Amundsen
Margot Pedersen
Claire Jebsen

Vi gratulerer Årets Dame 2018 som ble Rigmor Bardoff.

Jenny-Ann Liebermann

Leder dameutvalget

Årsrapport 2OL8 - Senior etite / Norsk Seniorgolf

NSG Senior Tour 2018:

NSG arrangerte over 100 single turneringer på landsbasisi 2OL7 som inngår i NSG Classic Tour, herav

2 på Bjaavann og ca. 10 på Sørlandet som helhet. For å delta i disse må man i tillegg til
klubbtilhørighet være medlem av Norsk Seniorgolf.

Bjaavann GK er blant de største klubbene i NSG. Vi har 49 medlemmer og av disse er det 39 spillere

som har spilt turneringer på NSG Classic Tour. Antallet varierer fra 1 spilt turnering og helt opp til den

ivrigste som har spilt hele 14 turneringer.
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Representasjon

I år hadde vi to spillere som fikk representere Norge.

Atle Bartha som deltok i Europamesterskapet for seniorer som ble arrangert på Royal Bled GCC i

Slovenia. Atle måtte dessverre spille finalerunden med en skadet finger. En 44. plass, alt tatt i

betraktning, en utrolig bra prestasjon.

Lasse Eidskrem ble uttatt til å spille landskamp mot England på Tyrifjorden. Norge vant landskampen

og tok hjem vandretrofeet.

Lagserien

Bjaavann stilte i år 3 lag i Lagserien i Match. Vi hadde ett lag i 1. div. avdeling 22. sammen med

Grimstad, og 2 lag fra Mandal. I år klarte vi heldigvis første plass

Vi hadde to lag i 2. div. avdeling 21 sammen med KGK og Arendal og Omegn. Bjaavann 2 vant denne

avdelingen.

Ej,aavanrr GK 1

Mandal GK 1

Grimstad GK,1

Mandal GK,2,

Lagnavn

Bjaavan:n:,GK 2

:Kristiansand GK 1

Sjaavann GK 3 
:

Arendal og.omegn GK 1

6 4 0 2 25,4*16.9 B

6 3 7 2 20:,,2-22,2 7

6 3 1 2 23,7-L8,7 7

6 1 0 5 t5,4-26,9 2

K v, iu .[==-i::.,ii||ig§{E ,,*:::
6 .4 1 1 26.9-15,4 I
6 3 r 2 Z3i6-18,,6 7

6 1 0 5 18,8-,,23,3 6

6 1 0 5 75-27 2
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NM Senior - Stavanger

lkke så mye å skrive hjem om fra Senior NM i Stavanger. Vår enslige gjenværende svale etter cut'en i

Senior Herre, Terje Erga, spilte 85+84 (+271, og endte dermed på 25 plass.

I Eldre Senior Herre endte Oddleif Olsen opp på en 12 plass med 82+85 (+25), mensveteranen Svein

Sæhle ble nr 16 med 89+85 (+32).

lag NM 2OL7 L8 - 20.8.18

Været var grått og trist hele denne helgen, og heller ikke spillet var strålende.

Bjaavann rykket opp i toppdivisjonen i fjor, og laget i 3. divisjon rykket også opp i 2. divisjon, så vi var

representert ialle 3 divisjonene.
Våre beste menn spilte i 1. div i Kongsvinger fikk det tØft uten vår spydspiss Atle Bartha som ikke

kunne stille opp. Jan Erik Johannessen og Trond Stomnås spilte en bra fourball, mens Terje Erga og

Lasse Eidskrem var best i single. Nivået er høyt og uten at alle er på topp hele tiden så blir det
vanskelig å hevde seg. Dermed ble det nedrykk!

Bjaavann 2 endte på 9 plass i 2. div. i Kragerø. Det holdt verken til opprykk eller å slå KGK. Pemba

Lama Tamang og Oddleif Olsen hadde en meget bra fourball, mens Alf Børge Birkeland og Svein

Sæhle slet litt med presisjonen. I single var det Svein som var vår bestemann.

Ettersom hver klubb kun kan ha ett lag i 1. og 2. divisjon, så medførte førstelagets nedrykk at

Bjaavann 2 også rykket ned.

Bjaavann 3 gjorde en bra figur i 3. div i Larvik og ble nr. 6. Jan Åge Nordlie og Atle Rørheim var hårfint
foran Ole Dag Rike og Jakob Bakka i fourball. I single var iakob best med +9 foran Atle +L0. Vi noterer
en Eagle på siste hullforJakobl

Alle var imidlertid enige om at det var en fin tur!
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KM Senior - August 2018

Vinner av klassen herre 50-59 ble Atle R@rheim, som etter lørdagen hadde opparbeidet seg en fire

slags ledelse. Eivind Knutsen kom meget sterkt på slutten og etter søndagens runde stod disse likt.

Omspill måtte til og her trakk Atle det lengste strået med en flott birdie på omspillshullet, nummer

18. Bjarne Larsen fulgte et stykke bak på tredjeplass. Det var 19 deltagere i klassen.

Vinner av klassen herre 60-69 ble i kjent stil Oddleif Olsen. Han hadde en fire slags ledelse etter

lqrdagog hadde også den beste runden på søndagen. Suveren seier med 10 slags margin. Videre på

lista fulgte Pål Tørres @stberg og Jan Åge Nordlie. Det var 17 deltagere i klassen.

De to damene i seniorklassen 60+ måtte også ut omspill som Sally Hoffvant foran Claire Jebsen.

Oscar Jebsen knep seieren i klassen herre 70+ med ett fattig slag. Andreplassen ble delt mellom Kjell

Arnvard og Odd Nikolai Terning. Det var 10 deltagere i klassen.

Seniortrening

I 2018 hadde NSG-medlemmer et eksklusivt tilbud om seniortrening med Gordon på torsdager

gjennom sesongen. Annenhver uke var det vekselvis gratis fellestrening og individuell trening med

betaling av egenandel.

Det var stort sett meget bra oppmøte, og tilbudet vil nok bli forsøkt gjennomført også i 2019.

Oppsummering

Det er pr i dag 49 NSG medlemmer på Bjaavann, noe som gyør atvi er blant de største

enkeltklubbene i NSG.

39 halvparten av disse er aktive på turneringsfronten,

Vi har i år stilt med 3 lag i lagserie match og hatt 2 lag med i lag-NM, og vi håper at enda flere lokale

spillere får opp øynene for det fantastiske turneringstilbudet som Norsk Seniorgolf har, og stiller opp

på flere turneringer. @vrig informasjon og statistikk finnes på NSG's hjemmeside:

http://se niorsolf. no/

Vi har fått et visst tilsig av nye medlemmer etter at aldersgrensen ble satt ned til 50 år for herrer i

forfjor, men fremdeles er det inntrykket at ikke alle har oppdaget dette unike tilbudet ennå. Vi satser

på ytterligere tilsig av NSG medlemmer i 20t9, og flere spillere fra oss som får lov til å være med å

representere Norge.

Kristiansand , L4.L.19

Lasse Eidskrem

Klubbkontakt NSG
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Årsrapport 2018 - Nybegynnerutvalget

For 20i-8 ble det gjort endringer i nybegynnerutvalget. Ansvaret for nybegynnere/ VTG - kursene ble

fordelt mellom daglig leder Robert Hansen som forestod administrasjon, Gordon Murray med

praktisk/teknisk undervisning og undertegnede som ansvarlig for den teoretisk innfgring til golf.

Det var i utgangspunktet planlagt med tre VTG- kurs på vårparten, for deretter å gløt" en vurdering

av antall kurs på høsten. Det ble satt en grense på minimum 5 deltagere for å gjennomføre kursene.

påmeldingen til kursene var dessverre lav, og det første planlagte kurset ble kansellert. For å gi et

bedre tilbud til aktuelle nybegynnere besluttet daglig leder å sette opp til sammen 15 kurs i

kalenderen for vår, sommer og høst.

Fra mine notater har jeg registrert at av de 15 kursene er 5 kurs blitt gjennomført med til sammen 24

deltagere. Kurs nr X ble gjennomført av Robert og Gordon'

Vi har i fellesskap forsøkt å utØve fleksibilitet og imøtekomme kursdeltagerne så godt det har latt seg

gjøre med hensyn til dager og tidspunkt.

Samarbeidet i nybegynnerutvalget var godt, og kombinasjonen av Robert sin tilstedeværelse, Gordon

sine kunnskaper og formidling bidrog til å skape en god stemning under kursene både i aktivitet og

pauser.

Teoretisk gjennomgang ble gjort i klubbhuset, den praktiske delen på driving range, putting green og

banen. Klubben har det nØdvendige for å gjenno mføre kursene, men litt fornying av hjelpemidler til

undervisningen kan ha en positiv effekt.

Vedrørende praktiske råd om utstyr hadde klubben et lite handikap, men dette er justertfor 2019.

Vi forsøkte å promotere klubben og golf med referanse i klubbens- og Golfforbundets visjon. Hvor

mange nye medlemmer kusene bidrog til har undertegnede ikke. Formoder at denne informasjonen

kan hentes ut av medlemsregisteret.

på grunn av arbeid og pendling har undertegnede ikke hatt anledning til å gjennomfgre spill/runder

med nybegynnerne slik Henning la til rette for i2OL7 '

Den største utfordringen synes å være evnen til å markedsføre golf og klubben til nye golfere. Et

utspill mot Kristiansand lshockey Klubb gav ikke resultater'

Klubben reduserte prisen for VTG-kurs fra kr 15OO til kr 1200 for å være på samme nivå som KGK.

Et god utviklet lokalt nettverk og bekjentskaper der klubben og spillet kan promoteres kan være en

nØdvendighet for å lykkes med rekrutteringen.

Mvh

Gordon og Jan Arne

Side 21 av 37



§"""'t.E-'

Årsrapport 2018 - Junior- / eliteutvalget

I lppet av året har juniorutvalget bestått av Odd N. Terning og Per @yvind Svenkerud med sistnevnte
som leder av juniorutvalget.

Klubben hadde ved et tidspunkt våren 2018 hele 54 registrerte juniormedlemmer. Av disse er kun et
fåtall aktive spillere. Under de 10 ukentlige simulatortreningene i vinter bestod den aktive gruppa av

fire spillere. I løpet av våren og sommeren har ytterligere to tilkommet slik at vi nå er seks aktive
juniorer på trening ukentlig. Ved årsskiftet2Ot8/19 har to tidligere aktive spillere kommet tilbake i

tillegg til de tidligere nevnte. De som har vært aktive gjennom hele sesongen har totalt senket sine

hcp med ca. 45 slag.

Samarbeid med KGK sine juniorer

I løpet av året har vi hatt flere aktiviteter der vi har samarbeidet med KGK's junioravdeling. Dette

startet allerede ved årsskiftet når en komite bestående av juniorledere fra KGK og Bjaavann sammen

planla årets Norway Summer Games som ble avholdt på fCf og Bjaavann 8. - 10. august. Totalt
deltok 18 juniorer. Fire fra Bjaavann, 13 fra KGK og en feriegjest fra Losby GK.

Turneringssesongen startet 13. - 15. april med det årlige besøket hos vår vennskapsklubb Hjørring

GK. Her deltok fire av våre juniorer og ti av juniorene fra KGK. Danskene tok til slutt en knepen

hjemmeseier. Her fikk vi i løpet av tre dager spilt mye golf ! Returmøtet fant sted på Bjaavann 8.

september. Til tross for svært god hjelp fra en håndfull av våre unge venner fra KGK klarte ikke våre

fem juniorer å slå danskene denne gangen heller.

Nytt av året har vært at juniorer fra KGK og Bjaavann kan delta fritt på hverandre sine treninger og

spille fritt på de to banene forutsatt at de har medlemskap i den ene.

Deltagelse på Narvesen Tour og andre turneringer

Bjaavann tilhører region Sør-Vest. Emil Skoland Terning har vært vår mest aktive spiller i denne

turneringen. Han har deltatt på 7 turneringer på Narvesen Tour og vært på pallen hele 5 ganger. Tre

av de andre juniorene deltok også på Narvesen Tour på hjemmebane 12. august. Gabriel Arni
Sigurdsson har spilt en del lokale turneringer med svært gode prestasjoner i løpet av høsten. Han

vant bl.a. klasse C i Kristiansandmesterskapet med suveren margin.

Neste år vil et par av juniorene sannsynligvis være på et nivå som innebærer at de kan kvalifisere seg

for Srixon Tour som er nivået over Narvesen Tour. Dette kommer til å innebære reisekostnader som

er hpyere enn Narvesen Tour hvor reisene foregår iVest-Agder og Rogaland. Fra juniorutvalgets side

er det Ønskelig med en avklaring på dette fØr sesongstart.

Juniorprosjektet på Sørlandet

Dette var et prosjekt der samtlige seks Sørlandsklubber ble invitert etter initiativ fra KGK's

daværende styreformann. Under et oppstartsmøte 23. november 2OL7 ble Hans Åberg presentert og

han redegjorde for en prosjektskisse som hadde til formål å øke både bredde og topp blant
juniorspillere på Sørlandet. Til slutt valgte fem av klubbene å bli med. Arendal GK ble ikke med.
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Åberg skisserte at det kom til å være månedlige klubbesøk, faste treningssamlinger og
veiledning/rådgivning til klubbene og deres junioravdelinger basert på de utfordringer hver enkelt
klubb hadde. For KGK sin del innebærer dette for eksempel å få en bedre struktur på arbeidet med
en stor juniorgruppe. For Bjaavann sin del innebar det å aktivisere flere unge spillere.

Følgende møter har vært avholdt med Hans Åberg og representanter for juniorutvalget i løpet av
sesongen:

10. februar: Hans Åberg, Sally Hofl Robert Hansson og Per Øyvind Svenkerud

11. mars: Hans Åberg, Robert Hansson og Per @yvind Svenkerud

29. april: Hans Åberg, Robert Hansson og Per ØVvind Svenkerud

Etter april har det ikke vært avholdt møter med Hans Åberg.

Rekrutteringsutfordri nger

I samarbeid med daglig leder har juniorutvalget sendt ut informasjon om juniortreninger og plan for
sesongen to ganger til samtlige 54 registrerte juniormedlemmer. Det har vært skrevet flere innlegg
på klubbens hjemmeside om juniorene og juniorarbeidet. Både i form av oppfordringer til å få med
unge spillere og i form av nyhetsoppdateringer fra aktiviteter og turneringer.

5. juni på Justvikdagene demonstrerte og informerte tre av juniorene, juniorutvalget og pro både
klubben og sporten vår. Arrangementet var svært godt besøkt. Vi delte ut informasjon og inviterte
alle til å komme på to nybegynnerkvelder på klubben 13. og 21. juni. Totalt kom fire barn og deres
foreldre til disse arrangementene. Per Arne Haugedal har i løpet av sesongen gjort forsøk på å
aktivisere flere voksne medlemmer til å ta del ijuniorarbeidet i klubben. Fremst i forhold til å få
opprettet knøttegolf og være aktivitetsledere for barn og unge som ønsker å prøve seg på golf.

Vår vurdering er at det viktigste arbeidet som kan gjØres på juniorsiden i klubben er å få i gang

knøttegolf og et aktivt rekrutteringsarbeid for å vekke interesse hos flere barn og unge.

Samarbeidet med Pro

Fra juniorutvalgets side er vi svært godt fornØyd med det arbeidet Gordon har gjort. Han er
tilgjengelig, positivt innstilt og svært hjelpsom og dyktig i arbeidet med de unge.

Tanker om neste års juniorarbeid

Dettrengsflerevoksne ijuniorutvalget neste år. Hovedfokuset børvære på å øke rekrutteringen av
unge spillere og å få opprettet knøttegolf som en fast aktivitet. Det er så enkelt som at uten juniorer
så overlever ikke klubben i det lange løp. rt par av de andre Sørlandsklubbene har fått stØtte og
sponsorer nettopp ved å vise til at midlene kommer til å benyttes på juniorarbeid i klubbene.

Erfaringene fra simulatortreningene sist vinter var såpass gode at vi anbefaler dette som en litt
tidligere start på sesongen fra midten av januar.
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Muligheten til en ukentlig trening med pro er bra. Samtidig kunne det vært en ide at samtlige
juniorer som representerer klubben i turneringer også får mulighet til noen timers individuell

oppfølging av pro i løpet av sesongen. Alternativt at pro får et antall timer til disposisjon i tillegg til
faste treninger - og at disse disponeres i samråd med juniorutvalget.

Mvh

Odd N. Terning og Per @yvind Svenkerud

Årsrapport 2018 - Handicaputvalget

Revisjon av HCP er gjennomført for 2018.

Golfreglene med vedlegg og handicapbestemmelsene revideres hvert fjerde år. Det kan leses om

reglene på golfforbundets hjemmeside.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å registrere alle runder i GolfBox.

PaalT. Østberg
Leder i HCP-utvalget
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Årsrapport 2018 drivingrangegruppa

Totalt har 15 personer vært engasjert i dette arbeidet i 20L8.
Det er lagt ned totalt 624 timer i dugnadsarbeide.

Arbeidet er fordelt som følger

Mandager: Karl Erik Hansen, Leif Lindland, Kjell Kjønaas, John Helge Løyning, Torgeir Syrtveit og

KjellGuttorm Hansen.

Onsdager : Harald Mykjåland, Oddleiv Pedersen, Erik Tellefsen, Tim Markham, Per Gustav

Hansson og Jon Artur Johannessen.

Helgene : Pemba Tamang og Svein Liebermann.

Reserver: Per A. Haugedal, Terje Haugen.

Samtlige ovennevnte har stilt opp som avtalt, og gjort en stor jobb gjennom hele sesongen.

Det er svært ønskelig med mer mannskap, særlig ijuli og august, samt før større turneringer.

Arbeidet består i å plukke baller med plukkemaskin + ta opp baller §om har plugget seg på rangen.

Her har vi effektivt utstyr som Karl Erik Hansen har laget. Ballene blir vasket og fylt opp i

ballautomaten. Ballbua blir ryddet og ballmaskinen ettersett. Vi plukker søppel, matter blir rettet opp

og rangen blir feid når dette er nødvendig. Arbeidet gjøres i løpet av et par timer pr. økt hvis 2 til 3

personer deltar.

Det har i løpet av året vært gjennomført fellesdugnader.
L. Åpning av rangen, 5. mai. Gamle baller inn og nye ut.

2. 11. juni. Sandbunkeren på rangen, dreneringen i ferd med å komme opp i dagen. Måtte

senkes. ltillegg noe rydding i bekken på venstre side.

3. 13. august. «Ny drivingrange»

4. Fellesdugnad den 10. oktober med 9 deltaker. Overgangen til «gamle» baller gikk enkelt i og

med at vi benyttet tidligere dager til også å sortere bort de ballene som skulle «hvile» i løpet

av vinteren

Vi har et betydelig problem på rangens høyre side opp til ca L00 meters merket. I regntiden på

hgstparten er det ikke anbefalt å bruke plukkkemaskinen i dette området, vesentlige deler av

plukkingen da må skje manuelt.
I tillegg har bilen «vår» til tider vært ute av drift i høst.

Vi har for få baller hvilket påfører oss større belastning når det er større arrangementer på banen.

Omleggingene på rangen har stort sett fungert tilfredsstillende. Vi konkluderer med følgende.

Vi må finne en bedre løsning på de hvite stripene, regnet har stort sett skyllet bort grusen.

Avstandsskiltene må få en bedre fundamentering i bakken. De står ikke støtt nok

Vi takker Stian med resten av sine medarbeidere for godt samarbeide i løpet av 2018.

Takk til Per, som har sørget for god kommunikasjon mellom styret og oss.

9. januar 20L9.

For «Rangegjengen»

JowA. loha,rvneøøw
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Rapport fra fellesdugnader 20L8

Slik vinteren utviklet seg, med sen vår, og at det etter hvert ble avdekket store vinterskader
på banen, ble dette et svært spesielt år, med utsettelse av åpning, og en bane i svært dårlig
forfatning. Uansett, vi gjentok «rutinene fraZOLT» mht planleggning, innkalling og
invitasjoner til de ulike planlagte dugnadene.

Vår-dugnoden
Etter flere invitasjoner og tilpasning av dato, fant ca.75 av våre trofaste medlemmer veien til
Bjaavann lørdagS. mai.

Ettersom dette ble rimelig sent måtte vi innføre 2 ekstra dugnadsdager i

«midtuke, dvs tirsdag og onsdag 24. og 25. april (25 deltagere).

Hoved-dugnaden (og de to andre dagene) hadde vi organisert for ulike arbeidsoppgaver og
delt inn i ulike arbeidslag. Dette fungerte rimelig bra og vi delte inn dugnaden i 2 «Økter»

med lunsj mellom slagene.

1 Oppgradering og montering av sikkerhetsnett på vårt nye avslutningshull
1_8

2 Rengjøring, klargjøring og plassering av alle «buggies» i garasjen.

3 Ny arbeidsbenk i garasjen

4 Oppgradering, reparasjon og utplassering av benker.
5 Div. reparasjoner på fairways.
6 lnnsamling av kvist for videre bearbeidelse til «flising»
7 Nedvask av cafe og turneringkontor, samt en stor opprydding av sØppel

osv

Golfbiler
På alle golfbilene ble «luftet» batterier, bremser sjekket og en skikkelig avfetting med
påfølgende høytrykksrengjøring satte bilene i god forfatning til oppstarten av utleiesesongen
201_8

Klubbhuset har også i år vært godt ivaretatt, med kontinuerlig vedlikehold og maling, med
Kjell Kjønaas i spissen. Super innsats gjennom hele sesongen.

Nye broer
Videre er det svært viktig å merke seg at det foruten disse organiserte dagene er lagt ned

adskillige ekstra arbeidstimer i form av å legge nye broer. (2 av 4 ble ferdigstilt på

fellesdugnad, mens de 2 andre ble ferdigstilt i løpet av August mnd)

Oppgradering av sikkerhetsnett på hull 18

I lØpet av 2O!7 og på våren 2018 fikk vi oppgradert sikkerhetsnettet med forlengelse av

høyde på stolpene, samt en bedre tilpasning av selve nettet som har bedret sikkerheten
vesentlig.
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Høstdugnoden
Vi satte oss også rimelig høye mål i år for høstdugnaden. Ettersom sesongåpningen ble svært
sen, og at banen var i meget god stand på høsten, ble det besluttet å ha en relativ sen

høstdugnad. Datoen ble etter mye frem og tilbake satt til 10. november. Ettersom det denne
dagen ble meldt store nedbørsmengder og at hele banen var svært bløt, ble dugnaden utsatt
til24. november.

Det ble dessverre en «miserabel» respons med bare L7 av våre medlemmer som
«fant veien» denne sene høstdagen, noe som sikkert delvis skyldes det sene tidspunktet og

at mange derfor følte seg «ferdig» med golfsesongen. Vi fikk likevel gjort en hel del

nØdvendige oppgaver som:
o Nedvask av cafe og salgslokale
o RengjØring og vinterklaring av «vinterhagen»
(alle m6bler rengjort og oppbevart i cafe)
o Komplett oppgradering av turneringskontor. (rydding- nye innredning mm)
o Kasting av en mengde søppel
o InnkjØring og lagring av alle benker
o Div. arbeid med klipping av røffområder #3
o RengjØring og vinterklargjøring av alle buggies.
o Stenging og vinterklargjøring av Buggie-garasjen
o RengjØring av garasje og køllebod

Klubbens «blodpumpe og våre ildsjeler»
Det er utrolig viktig også få frem den enorme dugnadsinnsatsen som

mange av våre medlemmer giør giennom hele sesongen.

Mange av våre medlemmer og ikke minst våre «seniorer» legger ned enormt med

dugnadstimer i vår daglige drift gjennom kontinuerlig arbeid med kafedrift, klipping,
rengjøring, vedlikehold av bunkers og ikke minst holde greenene itopp stand gjennom hele
sesongen. Et meget godt samarbeide mellom greenkeepere, styret og dugnadsgjengen
skaper flotte resultater både i form av et fint og godt sosialt miljø» og en bane, som etter at
den hadde hentet seg inn etter vinterskadene, i år har vært fremragende.
Dette må bare applauderes!!!

Tusen takk! !

22.01.2079
Jon Åge Nordlie
D u g no d sl e de r/i n n piske r
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RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN.

lfplge Lov for Norsk ldrettsforbund § 2-18 skal kontrollkomiteen føre tilsyn med klubbens økonomi.

Kontrollkomiteen for idrettsåret 2018 har hatt flere møter. Dessverre har ikke

informasjonsstrømmen fra styret gjort det mulig å føre en løpende kontroll av klubbens økonomi.
Dette skyldes for en stor del sykdom hos sentrale personer som skulle gi kontrollkomiteen denne

informasjon.

Når det er sagt, ble det avholdt et oppklarende møte så sent som 29. januar 20L9 med styret.
Kontrollkomiteen ga i dette møte uttrykk for at den løpende informasjonen gjennom klubbåret ikke

var tilfredsstillende. Dette ble avstyret tatt til etterretning og det ble opplyst at dette absolutt ville bli

forbedret de kommende årene.

Kontrollkomiteen har derfor sett seg nødt til å bygge på den eksterne revisors arbeid og hans

beretning, jfr. § 2-18, 3. ledd i Lov for Norsk ldrettsforbund. Ekstern revisor avlegger en "ren"
beretning. Det foreligger heller ingen revisjonsbrev eller øvrige kommentarer fra revisor.

Kontrollkomiteens konklusjon blir derfor at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtatte
bevilgninger og økonomiske rammer. De foretatte økonomiske disposisjoner ansees å være i samsvar

med klubbens lov og beslutninger fattet av årsmøtet.

Kristiansand ,7 . f ebruar 2Ot9

KjellArnvard
(sign.)

Solveig Helgaas
(sign.)

Oddleif Olsen
(sign.)
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Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Revidert regnskap 2018

Regnska psperiode L.L.2O18 - 3L "12.2OL8

I vedlegg Lfølger revidert regnskap for regnskapsåret 2018

I vedlegg 2 følger revisjonsberetning

Forslas til vedtak:
Klubbens regnskap for 2OL8 godkjennes.

Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker

lnnkomne forslag

6.1 Fra styret: Godkjenning av Virksomhetsplan for klubben
Fjorårets vedtatte «Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb - Kristiansand, 201-8 - 2022» med

vedlegg «Masterplan for Bjaavann Golfbane» videreføres. Vedlegg 3.

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2018-2022 med tilhørende Masterplan for banen videreføres og godkjennes

6.2Fra styret: Fullmakt tiljustering av medlemskategoriene i perioden
Klubbens årsmøte fastsetter kontingenter og avgifter. For å gi styret større fleksibilitet i sitt arbeid

med å skape størst mulig aktivitet og øke medlemsmassen er det ønskelig at styret i perioden ved

behov kan gitidsbegrensede «tilbud», eller permanente endringer i medlemskategoriene.

Forslas til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å kunne gi tidsbegrensede «tilbud», eller permanente endringer i

med lemskategoriene.

6.3 Fra styret: Fjerne tilleggskontingenten på kr 250 og legge den inn i medlemskapet
12017 innførte vi en årlig tilleggskontingent på kr 250 pr. sesong for medlemmer med spillerett (med

unntak av barn, weekendmedlemmer, medlemmer bosatt utenfor Agder-fylkene og deltakere på

klubbens «Veien til Golf»-kurs inneværende sesong).
Deltakelse på minimum 2 av klubbens organiserte fellesdugnader (eller annen dugnadsinnsats)
kvalifiserte til et gavekort gyldig for inneværende år pålydende 300 kr for bruk i klubbhuset
(proshop/kiosk). I 2017 og 20L8 ble proshop og kiosk drevet av klubben selv og vi kunne derfor
forsvare en økt tilbakebetaling. For inneværende sesong vil proshop og kiosk bli drevet av eksterne

og denne ordningen vil da medføre økte utgifter og være vanskeligere å gjennomføre

Forslag til vedtak:
Tilleggskontingenten inkluderes i medlemskontingenten og ordningen med gavekort for deltagelse i

dugnadsarbeid fjernes
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6.4 Fra Olav Aas-Lyngby: Redusert pris for ektefelle/sambo

Det er jo en kjensgjerning at det er alt for få damer som spiller golf på Bjaavann golfklubb. Mange av

damene i klubben spiller jo generelt mindre enn herrene (min oppfatning).

For å få en mye bedre rekruttering av damer, tenker jeg det kan være lurt å differensiere prisen på

full spillerett for ektefeller/samboere til medlemmer (gjelder jo selvsagt begge veier).
Da tror jeg at flere av oss klarer å få partneren med oss ut på golfbanen.

Dette tror jeg klubben vil tjene på, både sosialt og økonomisk i det lange løp.

Kanskje det kan være lurt å redusere prisen med inntil 50%for ektefelle/samboer, men hvor mye

prisreduksjon det bør være, overlater jeg til styret å foreslå.

Forslas til vedtak:
Redusere pris for ektefeller/samboere for Bjaavann golfklubb sine medlemmer.

Sak 7 Fastsette kontingenter og avgifter

Styrets forslag til kontingenter og avgifter
Voksen m/spillerett kr 6 950

Født før 1§95. lnkluderer inntil 4 runder gnatls spili hos 23 baner i [\orden og Baltikum. Sjekk Top Nordic Golf

under Medlemskap!

Månedsbetaling av voksent medlemskap

m/spillerett
kr 580

Månedsgebyr på kr. 20,- kommer i tillegg. Samme rettigheter som Voksen m/spillerett.

Voksen m/spillerett både Bjaavann og KGK kr 7 900

Voksen UTEN spillerett kr 2 750

Inkluderer valgfri 2x1B-hulls eller 4x9-hulls greenfee

Premium-medlem, inkluderer "alt" kr 10 000

Månedsbetaling av Premium medlemskap kr 855

Månedssebyr på kr. 20,- kommer i tilleeg. Samme rettigheter som Premium-medlem.
Barn m/spillerett kr 500

Født 2009 eller senere. Barn eller barnebarn av medlemmer, innrømmes 50 % rabatt
Junior mlspillerett kr 1 400

Føil2AA0-2008. Barn eller barnebarn av medlemmer, innrømmes 50 % rabatt
Ungdom m/spillerett
Født 1996-2000

kr 2 950

Student rn/spillerett kr 2 950

Spillerett med gyldig hovedmedlemskap i annen

eolfklubb

kr 4 350

Deltaker fra klubbens nybegynner (VTG) kurs

2018 og 2019 m/spillerett
kr 3 900

Inkluderer årskort driving range for deltakere fra2019. Deltakere fra2AlB innrømmes 50 Yo

rabatt på årskort driving range og gratis gruppetrening i2479.
Årskort driving range kr 1 800

Årskort driving range for WG deltaker
2A1.812OL9

kr 900

Utleie lite skap Kr 500
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Utleie stort sk Kr 800

Forslae til vedtak:
Styrets forslag til kontingenter og avgifter vedtas.
Styret gis fullmakt til å kalle inn årskontingent for 2019 basert på styrets forslag til kontingenter og

avgifter.
Ordningen med årsgreenfee for medlemmer fra Kristiansand Golfklubb vedtas for 2OL9 basert på

sa ma rbeidsavta le f ra 2015.

Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett

Budsjett 2019
lvedlegg 4fØlger forslag til budsjett for 2019

Forslas til vedtak:
Budsjettet vedtas som foreslått.

Styret gis også 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.

Sak 9 Behandle id rettslagets orga nisasjonsplan

En ny organisasjonsplan foreslås. Alle «poster» er ikke besatt pr. i dag. Se vedlegg 5

Forslas til vedtak:

Organisasjonplanen godkjennes og styret gis fullmakt til å opprette og legge ned utvalg for til enhver

tid å opprettholde en hensiktsmessig og funksjonell organisasjon.
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Sak 10 Valg

Årsmøtet skal foreta følgende valg:

a. Leder og nestleder

b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c. Valg av revisor

d. Valg av kontrollkomit6, minimum 2 medlemmer

e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f. Valgkomit6 for neste årsmøte med leder og 2 medlemmer og l- varamedlem.

Valgkomiteens forslag til styre:

Styreleder: Knut Notland (velges for 1 år)

Nestleder: May-Lis Julsen (velges for 1 år)

Styremedlemmer: Gunnar Spørck (velges for 2 år)

Per Arne Haugedal (ikke på valg)

Anne-Marie Schumann (ikke på valg)

Varamedlemmer: Espen Olsen (velges for 1 år)

Lasse Eidskrem (gjenvelges for 1 år)

Valg av revisor

Revisjonsfirmaet Eliassen AS - gjenvelges

Valgkomiteens forslag til kontrollkomit6

Leder Kjell Arnvard (velges for 1 år)

Medlem Solveig Helgaas (gjenvelges for 1 år)

Styrets forslag til valgkomite

Leder Dan Belsnes (gjenvelges for 1 år)

Medlemmer lnger Amundsen (velges for 1 år)

Nils Sverre lngebretsen (velges for 1 år)

Varamedlem Oddleiv Moe (gjenvelges for 1år)

Representanter til ting og møter:

Forslae til vedtak:
Årsmøtet pålegger styret å sende (minst) en representan til Golfforum 2018.

Styret gis fullmakt til å utnevne de nødvendige representanter til ting oB mØter.
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Vedlegg 1

Revidert regnskap for regnskapsåret 2018
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Bjaavann Gotfklubb - Kristiansand

Årsregnskap 2018



Tit
Revisjonsfirma Eliassen AS

Kristiansand, 06.02.201 9

UfiALELSE FRA LEDELSEN

I forbindelse med Deres revision av årsregnskapet for Bjaavann Golfklubb - Kristiansand tor 2018 bekrefier vi at årsregnskapei
med tilhørende noter er gjennomgått av undertegnede, og blir avlagt i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge.

Vi bekreffer etter beste evne og overbevisning følgende uttalelser:

lntern kontroll - misligheter og feil
) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av intern kontrolFsystemer som er utformel for å forhindre og avdekke

misligheter og feil.

> Vi har gitl revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig
feilinformasjon som følge av misligheter.

) Det har ikke forekommet uregelmessigheler hvor ledelse eller ansatte med betydningsfull rolle i intern kontroll er involvert,
eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

> Vi har gitt revisor opplysning om alle viktige fakta vedrørende evenluelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi
er kjent med og som kan ha påvirket foretaket.

Nærstående parter
) Vi bekrefter fullstendigheten av opplysningene som er gitt om hvem som er foretakets nærstående parter og

tilstrekkeligheten av opplysninger i regnskapet om nærstående parter og transaksjoner med disse.

U*t;n"ffi;åapet 
innehotder ikke vesentlige feil eller mangler. Vi mener at driftsinnlektene er fullsiendige og uttrykker virkelig

verdi av de varer og tjenester virksomheten har levert i løpet av 2018, samt at driftskostnadene uttrykker verdien av
forbrukte varer og tjenester i løpet av 201 8, og at ingen del av disse kostnadene er av privat art.

F Vi mener at virkningen av den ikks.korrigerte feilinformasjonen i regnskapet som revisor har avdekket under revisjonen, er
uvesentlig, både enkeltvis og samlet, for regnskapet seti som en helhet.

F Regnskapssystemet, registrerte opplysninger og all underliggende dokumentasjon har vært holdt tilgjengelig for revisor.
Styret har ikke behandlei saker av vesentlig betydning for selskapets resultat og stilling uten at revisor har mottatt kopi av
styrereferatet.

F Vi har ingen planer eller hensikter som kan medføre vesenllige endringer i balanseførie verdier eller klassifisering av
eiendeler og gjeld.

! Selskapet har overholdt alle sider av inngåtte konlrakter som kan ha vesentlig betydning for årsregnskapet i tilfelle
manglende overholdelse. Det har ikke forekommet brudd på krav fastsatt av regulerende myndigheter som kan ha
vesentlig betydning for regnskapene i tilfelle manglende overholdelse.

F Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og eventuelle pantseltelser eller hefielser på selskapets eiendeler
fremgår av notene til årsregnskapet.

F Vi anser ikke at det foreligger nedskrivningsplikt for noen av våre eiendeler, da antatt virkelig verdi av eiendelene vurderes
å være lik eller høyere enn boKørt verdi.

) Vi har på tilbørlig måte regnskapsføft eller opplyst om alle forpliktelser, både ak{uelle og latente.

> Det er ikke mottatt krav om erslatning eller andre krav iforbindelse med rettssaker eller lignende, og vi forventer heller
ikke å motta slike krav.

! Det har ikke forekommet hendelser etter årets utløp som medfører justeringer av, eller tilleggsopplysninger i,

årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet.

i' .J -- I I
t



Bjaavann Gol{klubb - Kristiansand
Årsregnskap 2018

Resultatregnskap
Note 2018 2017

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

Annen driftskoslnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og fi nanskostnader

Annen renteinntekt

Annen rentekostnad

Resultat av finansposter

Årsresultat

Anvendelse

Avsatt til dekning av tidligere udekket tap

Avsatt til/overført fra(-) annen egenkapital

Sum anvendelse

1 762399

4 171 084

2 093 143

4 469 846

2

5

2

5 933 483

34s 426

2 636 032

285 542

2 655 352

6 562 989

6A6 212

2 167 900

289 062

2933 457

5 922 353 s 996 63r

11 130

| 837

55 714

566 358

922

62 140

-53 877 -61 178

-42 747 505 180

0

-42 747

372 490

133 091

-42 747 505 180
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Bjaavann Gollklubb - Kristiansand
Årsregnskap 20I8

Balanse

Note 2018 2017

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Bygninger

Bane

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

Sum vari ge driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning

Fordringer
Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.i.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

5

5

5

5

84 719

2748 4A6

23 826

49 649

2 906 600

tt5 7t9
2937 28s

47 326

72 s42

3 172 872

2 906 600

57 427

2 864

132 569

135 433

399 587

3 172 872

7t 387

0

127 897

121 897

486 850

592 448 686 r34

3 499 048 3 859 007
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Bjaavann Gollklubb - Kristiansand

Årsregnskap 2018

Balanse
Note 2018 2017

Egenkapital og gield

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

Annen langsiktig gield

Gjeld til Kristiansand Kommune

Øvrig langsiktig gield

Sum annen langsiktig gield

Kortsiktig gield

Leverandørgield

S kyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gield

Sum kortsiktig gield

Sum gield

Sum egenkapital og gield

Kristiansand, 06.02.20 19

90 344 133 091

133 09190 344

90 344

2 100 000

557 99t

133 091

2 400 000

637 994

2 6s7 991

323 393

100 353

326968

3 037 994

151 230

129 587

407 105

750 714 687 922

3 408 705 3 72s 916

3 499 048 3 859 007

i ii,.r
-\-1 -t \..u.r-!" Lq''";*

Anne Marie Schumann

styremedlemnestlederstyreleder

styremedlem styremedlera

Bjaavann Gol{ktubb - Kristiansand

Styret i Bjaavann Golfl<lubb -. I(ristiansand

+/

Side 4



Rie»v*nr Golfhluhh - Krisfiansand

Note 1 Regnskapsprinsipper

Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske

regnskapsstandarder. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens besternmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.

Notene er en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om

historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til
verdien av vederlaget påtransaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader
sammenstilles med opptjente inntekter.

Eiendeler/gleld som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som

omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av

anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med
forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Tilsvarende prinsipper legges

normalt til grunn for gjeldsposter.

In n tektsførin gstidsp unkt
Klubbens virksomhet består av å drifte gol{klubb på golfbanen på Ålefiær i Kristiansand. Inntekt
resultatføres når den er opptjent. Inntekter består av medlemskontingenter, sponsorinntekter, varesalg fra
klubbhuset, kursinntekter samt noe tilskudd fra NIFAJGF. Medlemskontingentene følger kalenderfuet.

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
Utgifter sammenstilies med og kostnadsføres samtidig rned de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter
som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
Selskapets driftsmidler avskrives over den antatte økonomiske levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig
verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Driftsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives planmessig. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført.

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.



Biaavann Golfklubb - Kristiansarld Noter til årsrcsnskapet 2018

Note 2 Lønnskostnader I Antall ansatte / Godtgiørelser

Lønnskostnader mm.
Lønn inkl feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader

And.e ylglser _
Lønnskostnader

Egenkapital pr 01.01

Årets resultat

2018
2 258 217

337 281
24 005
16 529

2017

1 830 542

301 552
15 295
2-0 r11_

2 167 9002 636 032

Antall årsverk

Det er ikke utbetalt lønn eller styrehonorar til styrets leder eller medlemmer av styret.

Klubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert

en pensjonsordning i som oppfyller lovens krav.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 40 500 (eks mva). Honoraret fordeler seg med kr 25 000 på

ordinær revisjon, kr 4 000 på teknisk bistand, og k 1 I 500 i annen bistand.

Note 3 Bundne midler bank

Av bankinnskudd, er y§ 43 353 bundet for innbetaling av ansattes skattetrekk.

Note 4 Egenkapital

Ånnen Egenkapital

§§

133 091

:!?_117
90 344Egenkapital pr3l.l?



Ris*vgnn Cnlfklrhlr - Krisliensend Noter til årsresnskaoet 2018

Note 5 Anleggsmidler
Bygninger Vanningsanlegg Bane

Anskaffelseskost pr. 0l .01 . 1 8

+ Tilgang kjøpte anleggsmidler

= Ånskaffelseskost 31.12.18

Akkumulerte avskrivninger 3 1. 12. I 8

Akkumulerte nedskrivninger 3 l. 12. I 8

Av- og nedskrivninger pr. 3 1 . 1 2.1 I
Bokført verdi 31.12.18

Årets ordinære avskrivninger

Økonomisk levetid

84 719

61 000

10-25 år 20 år

Maskiner Driftsløsøre, inventar
og utstyr

3 036 499

30 000

1 63s 372 28 466 430

-21 875

+

3 066 499

l 378 059

I 6A3 721

2 981 780

1 635 372

908 378

726 994

I 635 372

28 444 Sss

1 607 631

24 088 518

25 696 149

2 748 406

rc7 044

10-25 år

Sum

Anskaffelseskost pr. 01 .01 .1 I
Tilgang kjøpte anleggsmidler

Anskaffelseskost 3 1. I 2. 1 8

Akkumulerte avskrivninger 3 I .l 2. I 8

Akkumulerte nedskrivninger 3 1. 12. I 8

Av- og nedskrivninger pr.31.12.18

Bokført verdi 31.12.18

Årets ordinære avsl«ivninger

Økonomisk levetid

2931439 85 042

t1 145

36 154 782

t9 270+

+

2 93t 439

2 663 s03

244 110

2907 6t3

96 187

46 538

46 538

36 174 052

6 604 109

26 663 343

33 267 452

23 826

23 500

J-) ar

49 649

34 038

-r-f ar

2 906 600

285 542

Ledelsen var av den oppfatning at det høsten 2015 fremkom indikasjon på at anleggsmidlene kunne være overvurdert.

den forbindelse ble det engasjert en ekstern revisor til å foreta bruksverdiberegning av driftsmidlene. Med de

forutsetninger som ble lagt til grunn viste denne beregningen at bruksverdein av driftsmidlene var kr 3.600.000. Dette

beløpet var høyere enn indikert/estimert salgsverdi kunne være.

I tråd med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk ble driftsmidlene nedskrevet til kr 3.600.000.

Nedskrivningsbeløpet ble fordelt ut på de ulike driftsmidlene ift hvilken forholdsmessig verdi de representerte før

nedskrivingen ble foretatt.

Det er ikke funnet grunnlag for reversering av tidligere nedskrivninger.



Bjaavann GoHklubb - Kristiansand
Årsregnskap 2018

Resultatregnskap - spesifikasj on

201 8 2017

Salgsinntekt

3010 Utleie skap
3020 Sponsorinntekteravgiftpliiktige
3030 Utleie av golfbil
3040 Salgsinnt.kafe høy sats

3050 Salg kafe lav sats

3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie
3120 Sponsorinntekteravgiftsfrie
3130 Innt.drivingrange
3200 Salg PROSHOP
3210 Undervisning
3220 Greenfee

Annen driftsinntekt
3445 Tilskudd fra NIF/}.{GF
3520 Turneringsinnt.
3900 Andre driftsrelaterte innrekter
392il Medlemskont.
3960 Bingoinntekter
3970 Grasrotandel
3980 Golfundervisning
3981 Nybegynnerkurs
3990 Gaver
3995 Viderefakturing,avgiftspliktig
3999 Div.inntekteravg.fritt

Varekostnad
4160 Frakt, toll og spedisjon
4180 Innkjøpsprisred.
42AO Varekjøp kafe lav sats

424ø Undervisningsmateirell
425ø Materiell til driving range
4300 varekjøp kafe høy avgift
4400 Varekjøp PROSHOP

Lønnskostnad

5010 Faste lønninger
5190 Påløpneferiepenger
5220 Fri telefon
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold
5291 Motkonto for gruppe 52

5410 Arbeidsgiveravgift
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand

-49 008,00
-60 300,00
-'72 627,00

-3 698,00
-272 010,30

-2 739,00
-184 352,00
-364 362,82
-216 12'.],80
-35 650,00

-501524,0A

-1762 398,92

-90 643,00
-348 311,24
-43 585,00

-3 245 199,20
-95 609,00

-156 653,58
700,00

-4 700,00
-6 456,04

-10 221,04
-170 406,00

-34 464,40
-93 850,00
-66 485,00
-30 431,75

-349 685,14
0,00

-173 775,00
-269 574,50
-438 535,69
,60 260,00

-575 982,09

-2 093143,17

-142 605,00
-352 342,25

0,00
-3 481623,00

-119 572,00
-77 863,37
-17 700,00
-18 300,00
-40 000,00

0,00
-2t9 844,00

-4171084,02

2 066,00
-2 616,91

158 978,44
6 t67,00
2 031,25

16 111,78
162 688,92

-4 469 845,62

0,00
-g 948,84

182 478,04
12 690,00
3 698,7s

16 157,99
401 136,12

345 426,48

2 138 029,50
220 488,61

7 333,20
0,00

-7 333,20
306 191,85

31 088,92

606 212,06

890 645,00
195 197,20

4 850,26
27 822,00

-32 672,26
274 029,27

27 522,82

Side I



Bjaavann Gollklubb - Kristiansand
Årsregnskap 2018

Resultatregnskap - spesifikasj on

201 8 2017

5830
5920
5940

Lønnstilskudd
Yrkesskadeforsikring
OTP

-100 301,00 -255 300,00
16 529,00 20 511,00
24 005,00 15 295,00

2 636 031,88 2167 940,29

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.

6010 Avskrivningpåtransportmidler, maskiner

Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6360 Renhold
6400 Leasing
6460 Leie grunneiere
6530 Inventar
6540 Utstyr kafe
6550 Driftsmaterialer
6570 Arbeidsklær og verneutstyr
6580 Verkløy
6600 Rep./vedlikeh.bygninger
6605 NaturskadeReparasjon
6610 Drift/vedlikeholdbane
6611 Green sand

6613 Frø
6614 Gjødsel
6616 Skilting bane

66t1 Vanningsanlegg
66f8 Grus/Subbus/Fylhnasse
6620 Vedlikeholdutstyr
6621 Reservedeler
6623 Drivst./smørerniddel
6690 Div.driftskostn.
6700 Revisjons- ogregnskapshonorar
67L0 Honorarer under oppgavepl. grense

6735 Protienester
6790 Andre fremmede tjenester
6800 Scorekort,greenfeekofi
6870 Sosialesammenkomster
6880 Kursutgifter
6900 Telefon
6910 It,data,gol{box
7100 Bilgodtgjørelse oppgpliktig
7105 Øreavrunding
1l4O Reisekostn.ikke oppgpliktig

Bjaavann Golfldubb - Kristiansand

233 304,A0
52 238,00

258 s62,0A
30 500,00

289 062,00

200 861,83
23 29',7,80

90 658,8t
26 869,98

158 845,73
416 355,00

12 779,35
6 206,40

3s 2'73,61

22 467,75
3 628,50

44 876,50
0,00

209 322,84
6 518,75

33 817,s0
293 8s3,2s
37 198,00
80 524,00
86 608,14

162188,49
172 857,35
137 154,16
73 542,80
18142,19

0,00
0,00

61523,30
28 904,50

0,00
21473,00
25 614,06

19t 239,55
34 433,60

-173,45
46 546,92

Side 2

285 542,00

203 071,32
18 003,44
98 203,43

4 774,43
162 591,68
42A 936,00

0,00
16 266,92
37 862,63
25 871,92

0,00
26148,33
-32 460,87

289 367,23
64 826,55

128 903,00
207 949,25

2346,04
10 578,63

0,00
116 435,91

116172,57
132 676,26
49 916,00
28 750,00

8 000,00
35 000,00
44 837,10
18 260,00

65,00
23 822,00
32 844,94

112 757,37
17 131,30

7,45

53 276,47



Bjaavann Gollklubb - Kristiansand
Årsregnskap 2018

Resultatregnskap - spesifikasj on
2018 2011

7150 Diettkostn.oppgavepliktig
7320 Reklamekostnader
7420 Gaver/premier fradragsberettiget
7451 AvgiftNGF
7510 Forsikring bygg
1520 Forsikringmaskiner
7530 Ansvarsforsikring
7540 Styreforsikring
7600 Lisensavg.ogroyalties
7110 Bank/kortomk.
7798 Mva-refusjon

Annen renteinntekt
8040 Renteinntekter

Annen rentekostnad

8140 Rentekostnader
8150 Annenrentekostnad

Avsatt til dekning av tidligere udekket tap
8969 Avsatt til dekning av tidl. udekket tap

Avsatt tiVoverført fra(-) annen egenkapital

8960 Avsatt til annen egenkapital

814,08 0,00

0,00 3'/2 089,54

0,00 372 089,54

-42 746,80 133 0.90,52

-42 746,80 133 090,52

0,00
5 000,00

l5 081,25
260 577,50
25 647,00
37 869,00

7 630,00
450,00

0,00
20 279,44

-252190,00
2 655 352,45

2882,80
0,00

35 51 1,70
226280,00

38 712,00
46 674,00

7 623,00
4 338,00
6 060,00

19 577,12
-217 662,00

2 933 456,83

-1837,15 -922,45

-1 837,15 -922,45

54 900,00 62 100,00

55 714,08 62 100,00

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand Side 3



Bjaavann Golfklubb - Kristiansand

Årsregnskap 2018

Balanse - sPesifikasjon
I

11273,00 33 573,00

73 446.00 82 146,00

84 719,00 115 719'00

Bygninger
1100 DriftsbYgninger
1110 Klubbhus

Bane

LLZA Treningsområdet
1160 Første t hull
f 165 Siste t hull
1202 Asfaltering
1204 Broelementer Hull 12

Maskiner og anlegg

1203 UtslagsmatterDrivingrange

Driftsløsøre, inventar o.a, ut§tyr

1206 Rangeballer
1230 Biler
124A Maskiner/Traktor
126A Fast bygningsinventar med an:ren avskrivn

Lager rv varer og annen beholdning

1460 VarebeholdningProshoP

Kundefordringer
1510 Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

1390 Andre fordringer
15'12 Lønnsforskudd
lTlO Forskuddsbetalte kostnader

275A OPPgiørskonto rnva.

29t0 Skyldig lønn

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1900 Kasse

1915 Bambora
lgZA Nordea folio 05 21910

lg25 Nordea Greenfee 05 91374

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand

23 826.00 47 326,00

23 826,00 41 326,00

188 995,00
818 321,25

1 719 215,00
0,00

2l 875,00

2748 406,25

188 995,00
869 521,25

1827 715,00
7 304,00

43 750,00

2 937 285,25

0,00
50 893,00

0,00
21649,00
12 542,00

71 386,86
7L 386,86

2 864,00 0,00

2 864,00 0,00

2l 600,00
0,00

11 700,00
rc349,A0
49 649,00

57 427,46

57 427,46

51961,45
0,00

73 110,79
3 385,00
4 112,00

B2 56944

364,33
-6,77

301262,24
6248,38

76168,60
6 000,00

40 544,74
0,00

5184,00
L27 897,30

6 944,99
-8,66

143 990,32
2903,03

Side I



Bjaavann Golfklubb - Kristiansand
Årsregnskap 2018

Balanse - spesifikasjon
2018 20t7

Bygninger
1100 Driftsbygninger
1110 Klubbhus

Bane

1120 Treningsområdet
1160 Første t hull
1165 Siste t hull
1202 Asfaltering
l2tl4 Broelementer Hull 12

Maskiner og anlegg

1203 Utslagsmatter Drivingrange

Drifts[øsøre, inventar o.a. utstyr
l2t6 Rangeballer
1230 Biler
1240 Maskiner/Traktor
126A Fast bygningsinventar med annen avskrivn

Lager av varer og annen beholdning
1460 VarebeholdningProshop

Kundefordringer
1510 Kundefordringer

Andre kortsilrtige fordringer
1390 Andre fordringer
1572 Lønnsforskudd
1710 Forskuddsbetaltekostnader
2750 Oppgiørskontomva.
29lO Skyldig lønn

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1900 Kasse
1915 Bambora
l92A Nordea folio 05 21910

1925 Nordea Greenfee 05 91374

Bjaavann Gollkluhb - Krisiiansand

lt 273,40
73 446,04

33 573,00
82146,00

84 719,00

188 995,00
818 321,25

1719 215,00
0,00

21875,A0

115 719,00

188 995,00
869 52t,25

1827 715,00
7 304,04

43 750,00

2 7 48 406,25 2931285,25

23 826,00 47 326,00

23 826,00 41 326,00

2l 600,00
0,00

11 700,00
t6 349,00

0,00
50 893,00

0,00
21649,00

49 649,00

57 427,46

57 427,46

2 864,00

72 542,00

71386,86
71 386,86

0,00
2 864,00

51 961,45
0,00

73 110,79
3 385,00
4112,00

132 569,24

364,33
-6,77

3A1262,24
6 248,38

0,00

76 168,60
6 000,00

40 544,70
0,00

5184,00
127 89730

6 944,99
-8,66

143 990,32
2 903,43

Side I



Bjaavann Golfklubb - Kristiansand
Årsregnskap 2018

Balanse - spesifikasjon
2018 2017

1950 SkattekontoNordea
1960 Nordea s.regn/kont.05 33420
1980 SR-Bank31262997513
1981 SR Bank Kapitalkonto

Annen egenkapital

2000 Egenkapital
2050 Annen egenkapiøl

Gjeld til Kristiansand Kommune

2250 KristiansandKommuneserielån

Øvrig langsiktig gield

2280 Asfaltlån
2282 Lan tiil likviditetslån
2967 Bedriftslån 2016

Leverandørgield
2410 Leverandørgleld

Skyldig offentlige avgifter
2600 Skattetrekk
2750 Oppgjørskontomva.
2780 Skyldigarbeidsgiveravg.
2781 Arb.giv.avg. påI. feriep.

Annen kortsiktig gield

2920 Skyldigferiepenger
296A Påløpte kostn./forskbet.kontingent
2965 Medlemskap 2011 tom 2020

$ 3$,A9
46 931,46

-197,63
1622,30

399 587,40

54 915,29
57 670,?9
2142,24

21829234
486 850,30

-90 343,72 -133 090,52
-0,04 -0,04

-90 343,76 -133 090,56

-2 100 000,00 -2 400 000,00
-2 100 000,00 -2 400 000,00

-637 994,00

-323 392,56 -151229,61
-323 392,56 -l5l 229,61

-70 000,00
-28 000,00

-459 991,04

-557 991,00

-43 291,75
0,00

-29 280,A7
-27 781,29

-70 000,00
-28 000,00

-s39 994,00

-54 965,75
-8 965,00

-38 225,00
-27 531,59

-100 353,11 -129 587,34

-196 967,92 -195 197,2A

0,00 -16 908,00
-130 000,00 -195 000,00

-326 967,92 -447 1os,2o

Bjaavann Collklubb - Kristiansand Side 2



Saldobalanse
Klienl

Fødsels-/org.nr

Kontonr Kontobetegnel§e

Bjaavann Gotfklubb - Kristiansand

985 855 153

Foreløpig 20{8 Oppgjørsposter
201 I

Endellg 2018 Saldo 2017

'1100

111a

1120

1 160

1 165

11S9

1202

1203

1244

1206

1230

1240

1260

1390

1460

1510

1572

1710

1900
't 915

1920

1925

1 950

1960

1980

1981

2000

2050

2250
2280
2282
2410
2600

2750
2774

2780
2781

2910

2920
2960

2965

2967

3010

3020

3030

3040

3050

31 10

3120
3130

3200
3210
3220
3445
3520

3900

Driftsbygninger

Klubbhus

Treningsområdet

Første g hull

Siste I hull

Avsetning avskrivninger Bygninger

Asfaltering

Utslagsmatter Drivingrange

Broelementer Hull 12

Rangeballer

Biler

Måskiner/Traktor

Fast bygningsinventar med annen av§

Andre fordringer

Varebeholdning Proshop

Kundefordringer

Lønnsforskudd

Forskuddsbetafte kostnader

Kasse

Bambora

Nordea folio 05 21910

Nordea Greenfee 05 91374

Skattekonto Nordea

Nordea s-regn/kont.05 33420

SR-8ank312629s75'l 3

SR Bank Kapitalkonto

Egenkapital

Annen egenkapital

Kristiansand Kommune serielån

Asfaltlån

Lån tiil likvidiietslån

Leverandørgjeld

Skattetrekk

Oppgjørskonto mva.

Påløpt arbeidsgiveravgift

Skyldig arbeidsgiveravg.

Arb.giv.avg. på1. feriep.

Skyldig lønn

Skyldig feriepenger

Påløpte kostn.fforskbet.kontingent

Medlemskap 20'11 tom 2020

Bedriftslån 2O16

Utleie skap

Sponsorinntekter avgift plii kiige

Utleie av golfbil

Salgsinnt.kafe høy sats

Salg kafe lav sats

Salgsinntekier, avgiftsfrie

Sponsorinntekter avgifisfrie
lnnt.driving range

SalS PROSHOP

Undervisning

Greenfee

Tilskudd fra NIF/NGF

Turneringsinnt.

Andre driffsrelaterte inntekter

33 573,00

112 146,04

1 88 995,00

869 521,25

1 827 715,00

-298 200,00

7 304,00

47 326,00

21 875,00

29 525,00

20 '1 13,00

12 000,00

21 649,00

5'1 961,45

57 427,46

2 864,00

0,00

73 110,79

36,4,33

-6,77

301 262,24

6 248,38

43 363,09

46 931,46

-'1S7,63

1622.30
-1 33 090,52

-0,04

-2 100 000,00

-70 000,00

-28 000,00
,323 392,56

-43 291,75

3 385,00

-321 92s,9't

292645,84
-27 781,29

4 fi2.4o
-196 967,92

0,00

-130 000,00

-459 9S1,00

-49 008,00

-60 300,00

-72 627,00

-3 698,00

-272 010,30
-2 739,00

-184 352,00

-364362,82
-216 127,80

-35 650,00
-501 524,00

-90 643,00

-348 311,24

-43 585,00

-22300,40
-38 700,00

0,00
-5'l 200,00

-108 500,00

298 200,00

-7 304,00
-23 500,00

0,00
-8 325,00

-20 1 13,00

-300,00

-5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

42746,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321 525,91

-321 925,91

0,00
0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

11 273,00

73 446,00

188 SS5,00

818321,25
1 719 215,OO

0,00

0,00

23 826,00

21 875,OO

21 600,00

0,00

11 700,00

16 349,00

51 961,45

57 427,46

2 864,00

0,00

73 114,75

364,33

-6,77

301 262,24

6 248,38

43 363,09

46 931,46

-197,63

1622,30
-90 343,72

-0,04

-2 100 000,00

-70 000,00

-28 000,00

-323 392,56
-43 251,75

3 385,00

0,00

-29280,07
-27 781,29

4112,OO

-196 967,92

0,00

-130 000,00
-459 991,00

-49 008,00
-60 300,00
-72627,OO

-3 698,00
-272UA,30

-2 739,00

-184 352,00

-3& 362,82

-216 127,80

-35 650,00
-501 524,00
,90643,@

-3/.8311,24

-43 585,00

33 573,00

82 146,00

188 995,00

865 521,25

1 827 7',15,00

0,00

7 304,00

47 326,00

43 750,00

0,00

50 893,00

0,00

2't 649,00

76 168,60

71 386,86

0,00

6 000,00

40 544,70

6 944,99

-8,66

143 990,32

2 903,03

54 915,29

57 670,79

2142,24
218 292,30

-133 090,52
-0,04

-2 400 000,00

-70 000,00

-28 000,00

-151 229,61

-54 865,75
-B 965,00

0,00
-38 225,00

-27 531,59

5 184,00
-195 197,20

-16 908,00

-195 000,00

-539 994,00

-34 464,00
-s3 850,00
-66 485,00

-30 431,75
-349 685,14

0,00

-173775,A0

-269 574,50

-438 635,69

-60 260,00
-575 982,09
-142 605,00

-352342,25
0,00

Maestro Årsoppgjør Bjaavann Golfklubb - Kristiansand Side I



Kontonr Kontobetegnelse Foreløplg 2018 Oppglørsposter
2018

Endelig 2018 Saldo 2017

3920

3960

3970

3980

3981

3990

3995

3999

4160

41 80

4200

4244

4250

4300

4400

5010

51 90

5220

5280

5291

5410

541 1

5830

5920

5940

6000

601 0

6300

6320

6340

6360

6400

6460

6530

6540

6550

6570

6580

6600

6605

661 0

661 1

OO IJ
6614

bb1 b

6617

6618

6620

662 1

6623

6690

6700

671 0

6735

6790

6800

6870

6880

6900

691 0

7100

7105

Medlemskont.

Bingoinntekter

Grasrotandel

Golfundervisning

Nybegynnerkurs

Gaver

Viderefakturing, avgifts pl iktig

Div.inntekter avg.fritt

Frakt, toll og spedisjon

lnnkiøpsprisred.

Varekjøp kafe lav sats

Undervisnin gsmateirell

Materiell iil driving range

vare§øp kafe høy avgift

Varekjøp PROSHOP

Faste [ønninger

Påløpne feriepenger

Fri telefon

Andre fordeler i arbeidsforhold

Molkonto for gruppe 52

Arbeidsgiveravgifl

Arb.giv.avg. på|. feriep.

Lønnslilskudd

Yrkesskadeforsikring

OTP

Avskrivning på bygn. & annen Iast eie

Avskrivning på transportmidler, maskii

Leie lokaler

Renovasjon, vann, avløp mv.

Lys, varme

Renhold

Leasing

Leie grunneiere

lnventar

Utstyr kafe

Driftsmaterialer

Arbeidsklær og verneutstyr

VerKøy
Rep./vedlikeh. bygninger

Naturskade Reparasjon

DrifUvedlikehold bane

Green sand

Ftø
Gjødsel

Skilting bane

Vanningsanlegg

Gruslsubbus/Fyllmasse
Vedlikehold ut§tyr

ReservedeIer

Drivst./smøremiddel

Div.driftskostn.

Revisions- og regnskapshonorar

Honorarer under oppgavepl. grense

Protjenesler

Andre fremmede tjenester
Scorekort, greenfeekort

Sosiale sammenkomster

Kursutgifter

Telefon

It,data,golfbox

Bilgodtgjørelse oppgpliktig

Øreavrunding

-3 245 199,20

-95 609,00

-156 653,58

700,00

-4 700,00

-6 456,00

-'to221,O0
-170 46.00

2 066,00

-2 616,91

158 978,44

6 167,00

2 031.25

16 111,78

162 688.92

2 1 38 029.50

22A 488,61

7 333.20

o,00

-7 333,20

306 1S1,85

31 088,92

-100 301,00

16 52S,00

24 005,00

258 000,00

40 200,00

203 071,32

18 003,44

98 203,43

4 774,43

162 597,68

420 936,00

0,00

16 266,92

37 862,63

25 871.92

0,00

26 148,33
.32464,87

289 367,23

64 826,55

128 903,00

207 949,25

2 306,00

70 578,63

0,00
1 16 435,91

116 172,57

132 676,26

49 916,00

28 750,00

8 000,00

35 000,00

44 837,10

18 260,00

65,00

23 822,00

32 800,34

112 757,37

17 131,30

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-24 696,00

12 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3245 199,20

-95 609,00

-156 653,58

700,00

-4 700,00

-6 456,00

-'t0221,OO

-170 406,00

2 066.00
-2 616,91

158 578,44

6 167,00

2031,25
16 111,78

162 688,92

2 138 02S,50

220 488,61

7 333,20

0,00

-7 333,20

306 191.85

31 088,92

-100 301,00

1 6 529.00

24 005,00

233 304,00

52 238,00

203 071,32

18 003,44

98 203,43

4774,43

162 597,68

420 S36,00

0,00

16 266,92

37 862,63

25 871,92

0,00

26 148,33

-32460,87

289 367,23

& 826,55

128 S03,00

2A7 945,25

2 306,00

70 578,63

0,00

116 435,91

116 172,57

132676,26
4S 916,00

28 750,00

I000,00
35 000,00

44 837,10

1 I 260,00

65,00

23 822.00

32 800,94

112757,37
17 131,30

1,45

-3 481 623,00
-119 572,00

-77 863,37

-17 700,00

-18 300,00

-40 000,00

0,00

-219 840.00

0,00
-9 948,84

182 478,04

12 690,00

3 698,75
16 157,99

401 136,12

1 890 645,00

155 197,20

4 850,26

27 A22,OA

-32672,26

274 029,27

27 522,82

-255 300,00

20 51't,00
15 295,00

258 562,00

30 500,00

200 861,83

23287,84
90 658,81

26 869,98
'158 845,73

416 355,00

12779,35
6 206,40

35273,61
22 467,75

3 628,50

44 876,50

0,00

209 322,84

6 518,75

33 817,50

293 853,25

37 198,00

B0 524,00

86 608,14
'162 188,49

172 857.35

137 154,16

73 542,40

78 142,19

0,00

0,00

61 523,30

28 904,50

0,00

21 473,00

25 614,06

191 239,55

34 433,60
-113,45

Maestro Årsoppgjør Bjaavann Goltklubb - Krisiiansand side 2
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Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2018 Oppgjørsposter
2018

Endelig 2018 §aldo 20'17

7 140

71 50

7320
7420
7451

7510
7520
7530

7540
7600

7770

7798
8040

8140

8150

8960

8969

Sammendrag
1100 - 1981

2000 - 2999

3010 - 3999

4020 -4400
5010 - s960

6000 - 6940

7020 - 7830

8040 - 8980

Reisekostn.ikke oppgpliktig

Diettkostn.oppgavepliktig

Reklamekostnader

Gaverlpremier fradragsherettiget

Avgift NGF

Forsikring bygg

Forsikring maskiner

Ansvarsforsikring

Styreforsikring

Lisensavg.og royalties

BanUkortomk.

Mva-refusjon

Renteinntekter

Rentekostnader

Annen rentekostnad

Avsatt til annen egenkapital

Avsatt til dekning av tidl. udekket lap

53 216,47

0,00

5 000,00

15 081,25

260 577,50

25 607,00

37 869,00

7 630,00

450,00

0,00

20 279,44

-25219J,00
-'l 837,15

814,08

54 900,00

0,00

0,00

0,00

3 478 893,35

-3 534 298,15

-5 933 482,94

345 426,48

2 636 031,88

2762 899,04

190 653,41

53 876,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-42746,80
0,00

0,00

12 658,00

42746,80
0,00

0,00

0,00

-12 658,00

0,00

-42746,80

0,00

53216,47
0,00

5 000,00

15 081.25

260 577,æ
25 607,00

37 869,00

7 630,00

450,00

0,00

20279,M
-252 190,0A

-1 837,15

814,08

54 900,00
-42746,80

0,00

0,00

3 491 551,35

-3 491 551,35

-5 93s 482,94

345 426,48

2 636 031,88

2750 241,44

190 653,41

11 130,13

0,00

46 546,92

2 882,80

0,00
35 511,70

226 280,ø0

38 712,00
46 674,04

7 623,00

4 338,00
6 060,00

19 577,12

-277 662,00

-922.45
0,00

62 100,00

133 090,52

372 089,54

0,00

3 853 822,71

-3 853 822,71

-6 562 988,79

606 212,06

2167 900,29

3 031 655,14

190 863,69

566 357,6 1

0,00

Maestro Arsoppgjør Biaavann Golfklubb - Kristiansand
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Revisjonsfirma Eliassen A§ Teiefonr +47 90 29 81 30
Skippergata 2 Maii:.ghet8ggg9il!&q
4611 Kristiansand Org.nr: 915 380 875 MVA

Til årsmøtet i
Bjaavann Golfldubb - Kristiansand

UÅVHENGIG REVISORS BER§T}TNG 20I8

Uttalelse om revisjonen ar, årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Bjaavann Gol{klubb * Kristiansand son, viser et underskudd på
kr 42717. Årsregnskapet består av balanse pr 3 l. clesember 2018, resultatregnskap for reguskapsåret
avsluttet pr denne datoen og loter til årsregnskapet, herr-rnder et samurendrag av viktige
regtskapsprinsipper.

Etter vår nrening er det rnedfølgende årsregnskapet avgitt 1 sanrsvar rned lov og forsla'ifter og gir et
rettvisende bilde av klubbens finansielle stilling pr 31. desernber 20 18, og a-,, resultatet for regnskapsåret
avsluttet pr denne datoen i samsvar med regnskapsloyens regler og god regnskapsskikk iNorge.

G nom I a g /bt" ko n kl usj a n e n

Vi har giem:ornført revis.lonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
ilternasjonale revisjonsstandardene {ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold tii disse standardene er
beskrevet i .Rerisors appgaver og plikter v-ed revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av klubben slik
det kreves i lov og forskrift, og har o\,erholdt r,åre øvrige etiske forpliktelser i samsvar rr:ecl disse kravene.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonstrevis tilstrekkelig og hensiktsrnessig som grunulag for vår
konklusjon.

Øvrig infannas-iott

Styret er ansvarlig lor øvrig informasjon. Øvrig iniormasjon består av årsberetningen, nlen inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsberetnin*een.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker rkke øvrig informasjon, og rri attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I for"bindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig infonnasjon med det fonnål å

vurdere hvorvidt det foreligger l,esent[g inkonsistens rnellom øvrig inforrnasjon og årsregnskapet,
kunuskap r,i har opparbeidet oss under revis.lonen, elier hvon,idt del tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Desom vi hadde kcinkludert rr. ed at deu ør,rige infbrmasjonen inneholder vesentlig
feiiinfonlasjon er vi pålagt å rappoflere det. Vi har ingenting å rapporere i så heuseende.

S fi' ret s sn svar.for års re gns ka pe t

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar rled regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Sry,ret er også
ansvarlig for slik intem kontroil som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verker sam følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må styret ta standpunkt til klubbens evne titr fofisatt drift og opplyse orr
forhold av betydning for fortsatt drift. Fomtsetningen orn ibfisatt driil skal legges til grunrr for
årsregnskapet så leuge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli at viklet.



Revisjonsf irma Eliassen AS Revisors beretning 2018
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand

rtcr,isors oppg{tvet og plikler ved revisjonen av årsregnskapet

Vår1 mål er å oppnå betryggende sikkerhet f-crr at årsregnskapet som helhet rkke inneliolder vesentlig
leiiinfbrnrasjon, verken som følge av misliglieter eller utilsiktede fbil, og å avgi en revisjonsberelning sont

inneholder vår konklusjon. Betryggende siklerhet er en høy grad av sikkerhet, rueu ingen garanti for at eu

revisjon utlsfi i salnsvar med lov" l'orskrift og god revisjonsskikk iNorge, herunder ISA-er:e, alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinforrnasjon kan oppstå sorn følge av misligireter
eller utilsiktede leil. Feilinformasjon blir r..urdefi som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med
riureiighet kan fnrventes å påvirke økonomiske bes|"rtninger som brukenle forelar basert på årsregnskapet.

For næn::ere beskrivelse av revisors oppgaver og trllikter heuvises det til omtale på:

https :/irevisorforeningen.no/revisjonsberetringer.

Uttalelse *m øvrige lovneessige krav

Ko n k I r r.s1 o n om å rs lte t et tt i n gett

Basert på vår revisjon ar, årsregnskapet son'r beskrevet ovenfor, mener vi at opplysninger:e i årsberetningert
om årsregnskapet og forulsetningen om fortsatt drift er konsistelte med årsregnskapet og i samsvar med lov
og forskrifter.

Krsnklusjon om regislrerirtg og dakLtmentas.f csn

Baserl på vår revisjon ar, årsregnskapet sorr beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi irar funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Åttestasjonsoppdrag
som ik.ke er revision eller forenklet revisorkontroil av histarisk finansiell iufon-nasjon». merler vi at styret
har opp§lt sin plikt til å sørge lor ordentlig og oversiktlig registrering og dokunientas.jon av klubbens
regnskapsopplysninger i samsvar rlred lov og god bokfbrhgsskikk i Norge.

Kristiansand, 6. februar 2019

Revis"! onsfirrna Eliassen A§

:t
i t , 1i ,1 , f't -

L1 ,-d{ li t*t {*,t_*o-"rl
Kjdll Hugo Eliassen
Statsautori sert revi sor


