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edlemskontingent for 20015.
Ordiinært årsmøtte 25.2.2015
5 traff, mot 111 stemmer, slikt vedtak::

Vedttaket fra dett ordinære årrsmøtet foruutsatte uttrykkkelig at kom
mmunen bidrro med
kostnadsreduksjon på kr 150
0.000 og når denne foruttsetningen ikkke har slått ttil, kan dette
e
vedttaket ikke beenyttes som grunnlag
g
forr å innkreve den
d ekstraorrdinære konttingenten.

Følgende forhold har inntruffet etter årsmøtet:
- DnB Bank ASA har sagt seg villig til å bidra med kr 100.000 til reduksjon av klubbens
driftskostnader i 2015 selv om kommunen altså ikke bidrar som forutsatt.
- Oppegård kommune ved formannskapet har truffet et vedtak som åpner for henstand
når det gjelder klubbens opparbeidede gjeld til kommunen. Det skal inngås en
nedbetalingsavtale.
Disse faktorer gjør at styret mener det er grunnlag for å kunne drive klubben med et akseptabelt
økonomisk resultat selv om kommunen ikke bidrar med mer enn henstand for skyldig leie.
At Oppegård kommune ikke bidrar med full ettergivelse av skyldig leie for 2014 betyr at klubbens
likviditet forværres slik at behovet for tilførsel av ekstra midler fra medlemmene for å balansere
likviditeten øker i forhold til tidligere forslag.
Styret fremmer derfor følgende forslag etter styremøte vedtak av styremøte nr. 1 – 2015
17.03.2015 kl. 1800:
Medlemmene i Oppegård golfklubb pålegges å innbetale ekstraordinær
medlemskontingent for 2015 med slike beløp:
Aktive (Medlemskategori 01, 02 og 04)
kr
Familie (Medlemskategori 15)
kr
Prøve‐ og Greenfee‐medlemsskap (M.kategori 12, 14, og 16)
kr

2 500,‐
4 000,‐
800,‐

De medlemmer som frivillig innbetalte beløp i 2014 unntas fra den ekstraordinære
medlemskontingenten i den utstrekning vedkommendes frivillige innbetaling dekker
beløpene ovenfor.
Nye medlemmer som betalte årskontingent for 2015 i november eller desember 2014
unntas likeledes.
Medlemmer som gikk over fra grennfeemedlemsskap til Aktiv medlemsskap og betalte
kontingent for 2015 i 2014, vil den ekstraordinære medlemskontingenten være kr 800,‐.

