
 
ÅRSMØTE 

I 

OPPEGÅRD GOLFKLUBB 
 

Onsdag 18. Mars 2020 kl. 18.00 

Quality Entry Mastemyr 

 

Saksliste: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge to protokollførere. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle OPGKs årsberetninger. 

9. Behandle OPGKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beret-

ning. 

10. Behandle forslag og saker. 

10.1 Virksomhetsplan 2020-2023 

10.2 Lov for Oppegård Golfklubb (lovpålagte endringer) 

10.3 Innkommende forslag på gyldighets tid på greenfeebilletter 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta OPGKs budsjett. 

13. Behandle OPGKs organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

  a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem og to, varamedlemmer. 

  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OPGK har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til OPGKs organisasjonsplan.  

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 

samlet. 

15. Engasjere revisor til å revidere OPGKs regnskap. 



 

 

 

Sak	7:	Forretningsorden		
 

1. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.  
2. Protokollen føres av de valgte sekretærer.  
3. Talerett på årsmøtet har alle som er registrert som medlemmer 

ved årsmøtetidspunktet. 
4. Stemmerett alle som har betalt medlemskontingent for 2019. 
5.  Alle med talerett gis ordet maks 3 ganger i samme sak. 

Taletiden settes til 3 min. første gang og 1 min. andre og tredje 
gang. Ordstyrer kan ved behov sette strek for saken. 

6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 
min. taletid.  

7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten med medlemmets 
navn/stemme nr. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og 
nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller at 
saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker 
som står på sakslisten.  

8. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved 
flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, 
og stemmene regnes som ikke avgitt.  

9. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ord i sakene, 
forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.  
 
Styrets innstilling: Styrets forslag til forretningsorden 

godkjennes. 
 



 

 

Styrets	årsberetning	for	2019	

Oppegård Golfklubb er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund og driver golfbane ved Østre 

Greverud gård i Oppegård kommune (Nordre Follo kommune fra 2020). 

Det har i perioden fra 18.03.2019 til 18.03.20 vært avholdt 12 styremøter, et av dem var 

ekstraordinært 

1. Styrets	sammensetning	

Styret har etter årsmøtet 18. mars 2019 hatt følgende sammensetning: 

Styreleder  Jan Lund 

Nestleder  Jørn M. Olsen 

Styremedlem  Lise Furnes Søgaard 

Styremedlem  Caroline Sponheim 

Styremedlem  Erik Halvorsen 

 

Varamedlem  Bjørn Falch 

Varamedlem  Ann Kristin Tangen 

 

Styrets sammensetning har vært 2 kvinner og 3 menn. Styret har ikke funnet behov for å iverksette 

spesielle tiltak med hensyn på likestilling. 

 

Daglig leder Frode Valle har deltatt på alle styremøter. 

 

Det har vært 2 møter med kontrollkomiteen i perioden. 

2. Ansatte		
Frode Valle har vært ansatt som daglig leder i hele perioden. 

Magnus Ohlsson har vært ansatt som pro og sportslig leder i 100% stilling i hele perioden. 

Steven Quince har vært Head Greenkeeper i 100% stilling i hele perioden. 

Videre på bane har Arne, Edvart, Robert, Sofisu, Wisemann og Kamile vært ansatt som 

sesongarbeidere.  

I proshop har Sverre, Malcolm, Sofie og Michelle vært sesong ansatt. Cathrine Fagerhaug har hatt det 

overordnete ansvar i shopen. 

Gard har vært ansatt som regnskapsfører en dag i uken. 

 

3. Nære	samarbeidspartnere		
Proer: 

Malcolm Isaace har i år vært innleid som ass. Pro  

Hans hovedoppgave har vært barnetrening og gjennomføring av sponsor kurs, treninger og VTG kurs. 

Samt gi private golfleksjoner.  

 











Oppegård Golfklubb – damegruppen    

Oppsummert 2019 

Styrets sammensetning 2019 

Vivian Royne Ypma (leder), Anne Ribbing (kasserer), Ann Kristin Tangen (revisor og 
turnering), Cathrine Fagerhaug (turnering) Astrid Wold (CL) og Ritha Unneland (CL)  

Damegruppens aktiviteter 

Oppstart 2019 med innendørsgolf på Follo Golf. Totalt 16 damer gjennom 7 ganger. Også 
denne sesongen gjorde vi en ny vri og premierte for hver turnering og ga en samlet premie 
for den med best samlet score gjennom sesongen. Vi gratulerer Elin Bjørnhaug. 

I april ble det avholdt vårmøte for medlemmene i damegruppen med 23 deltagere.  

Damegruppens mest sentrale aktivitet er damedagen. Første turnering ble avholdt 07. mai 
med Texas scrambIe og avsluttet med siste turnering 24. september. Totalt 21 damedager 
med en avlysning grunnet dårlig vær. 

Den med høyest antall deltagere var åpningsturnering med Texas scramble, totalt 30 
deltagere.I snitt var det på reelle turneringer 15 per turnering. Antall damer totalt 38 J. 

Damegruppen deltar også på andre turneringer hvor vi turnerer mot andre klubber, dette er 
CL (Connecting Ladies ) og Naboslaget (Oppegård mot Grønmo) 
 
CL 2019 I år har det vært svakt resultat av Oppegård, det har vært tyngre å få med 
deltagere til hver turnering, og de som har hatt mulighet å delta, har prøvd sitt beste, men vi 
har vært for få til å samle nok poeng. Vi kom på tredje plass samlet alle klasser og som 3 i 
klasse A og C mens B tok en 2 plass. Vi gratulerer samlet vinner Grønmodamene. Har du 
spørsmål om denne turneringen og lyst å være med så nøl ikke J dette er gøy og dufår 
mulighet å bli kjent med andre damer fra andre klubber og spille på andre baner. 

Naboslaget  Så gikk pokalen 2019 tilbkake til Grønmo, Vi gratulerer! I år ble det kun to 
turneringer da været ikke spilte på lag med oss og vi måtte avlyse 1. 

Grevinnen 2019 I år var det 32 deltagere J, dette er rekord og det ble mange spennende 
matcher gjennom hele sesongen. Finalen sto til slutt mellom Caroline Sponheim og 
Henriette Stranda, det ble en lang match og den ble avgjort på hull 19 med seier til 
Henriette J Vi gratulerer! 

Høsttur 

I år dro vi på tur til Dømle Herregård i Sverige, vi var 21 damer som dro avgårde og hadde 
en flott tur med bra vær, god mat og to turneringer, lag og singel. Årets vinner av høst 
turneringen ble Anne Torill Rusten.Gratulerer! 



Som avslutning på sesongen inviterte vi til Høstmøte. Vi var 21 damer og det ble presentert 

årets resultater og bilder samt premiering av Grevinnen og OoM. For sesongen 2019 ble 

det Gunn Berit Kaslegard som tok OoM Vi gratulerer!  

Vi takket også av 3 styremedlemmer og takker for innsatsen dere har lagt ned, takk til 

Anne, Astrid og Ritha. Vi ønsker velkommen til Catherine G og Gunn Berit K 

 

Takk for sesongen 2019 vi sees i 2020. 

 

For Oppegård GKs damegruppe 

 

Vivian Royne Ypma      

Leder  



 

 

Classification: Open 

Turneringskomiteen 2019 - årsrapport 

Det er totalt registrert: 

 5068 spillere var påmeldt på div. turneringer gjennom året.  

 173 aktiviteter/turneringer i Golfbox for 2019, en økning fra 2018 på 9%.  

o Uendret aktivitet for Klubbens største enkeltgruppe: Herrer Senior 

o Klubbturneringer (inkl Proshop Challenge) + 62,5% 

o Damer +15%. Veldig hyggelig med stor økning i Damegruppa! 

o Herrer + 12,5%  

Aktivitetene fordelte seg på følgende vis (inkl simulatorgolf): 

mnd 

Tot ant. 

 akt. i GB    -

19 vs -18 

Herrer sr 

(-19/-18) 

Damer      

(-19/-18)  

Herrer         

(-19/-18) 

Sponsor          

(-19/-18) 

Klubb           

(-19/-18) 

Spania         

(-19/-18) 

Junior          

(-19/-18) 

januar 7/7 5/5 2/2      
februar 7/6 4/4 3/2      
mars 6/6 4/4 2/2      
april 8/7 3/5 2/1 1/1  2(regelkveld)   
mai 21/23 8/11 7/6 4/3 0/2 2/1   
juni 29/24 8/8 9/8 5/5 2/1 4/2  1/0 

juli 19/19 8/8 6/6 5/5     
aug 27/29 11/10 6/6 4/4 3/5 3/4   
sept 31/23 11/8 8/6 6/6 4/1 2/1  0/1 

okt 11/8 5/4 1/1 2/0   3/3  
nov 4/4 4/4       
des 3/3 3/3       
Tot 173/159 74/74 46/40 27/24 9/9 13/8 3/3 1/1 

 

4 Klubbturneringer ble avlyst pga av stengt bane:  

 Velkommen til Oppegård GK 11/5, (avlyst) 

 KM Kvalik#1 14/6 (ny Kvalik ble arrangert 21/6) samt  

 Sommerfesten 29/6.  

 Proshop Challenge 28/9 ble også avlyst pga av dårlig vær/stengt bane.  

 Dessuten ble en del turneringer i regi av undergruppene avlyst av samme årsak. 

Nytt av året var 2 kveldskurs i regelverket ! BRA initiativ ! 

Følgende turneringer har Turn.kom. stått ansvarlig for: 

1. Velkommen til Oppegård GK (11/5) (avlyst) 

2. Åpningsturnering Texas scramble 2-mannslag (19/5) 

3. Pinsekastet (10/6) 

4. KM kvalik#1 (14/6) (avlyst) 

5. KM kvalik#1 extra (21/6) 

6. Sommerturnering og Fest (29/6) (avlyst) 

7. KM Kvalik#2 (10/8) 

8. KM Helg -alle klasser (24-25/8) 

9. Pink Cup 15/9  En stor takk til «sponsorsjef» Erik Hjelm Hansen; det ble premier til alle! 

Resterende aktiviteter henvises til respektive komiteers rapporter. 

Sportslig hilsen fra  

Bart, Geir Kåre, Hallgrim og Tomm. 

Herregruppa 2019 – årsrapport 



 

 

Classification: Open 

Herre-turneringer  

Åpningsturnering på Dyne og Torreby 27-28/4 

En helg i på Vann Spa-hotel med spill på Dyne og Torreby var ikke feil! 

21 deltagere i år mot 15 i 2018! 

Detta blir bedre og bedre! Og Otto Kristian fikk en uforglemmelig feiring av sin 50-årsdag! 

Stor oppslutning om at turen må gjentas! 

Mandagsturneringen – Rekorddeltagelse - igjen! 

Livescore: 

 Teknologien er blitt en vane og det er registrert kun få punchefeil gjennom hele sesongen!  

 For 2020 innfører vi i Herregruppa Livescore som gjeldende dokument! 

Turneringer: 
Herregruppa har arrangert: 

 17 mandagsturneringer (den 18. ble avlyst pga stengt bane) 
 Åpningsturnering 
 Matchplay 
 Årsoppgjøret mot Grønmo GK  og vi knuste dem  igjen! 
 Avslutningsturnering med påfølgende Årsmøte og festmiddag med premiering.  

 
 
Mandagsturneringen hadde et snitt på 57 spillere.  Mot 53 og 48 i hhv -18 og-17. 
77 deltagere på det meste og 36 midt i sommerferien i 2019. Totalt deltok 114 spillere gjennom sesongen. 
 
Pga meget stor deltagelse gjennom hele sesongen, tilbød de heldige pensjonister og detslike seg å kunne starte tidligere 

enn kl 15:00.  

Spilleformat er Netto slaggolf, hvor alle runder ble spilt fra 53 tee, bortsett fra følgende: 

 2 tee off fra 44 (29/7). Vinner ble Tore Sørås på -5 
 1 tee off fra 56 (12/8). Vinner ble Marius Rasch på -2 
 1 texas scramble par-turneringer (19/8). På vinnerlaget var Espen Andreassen og Jonas Strømberg 

 
Sesongkonkurransene 2019 
På årets Avslutningsturnering og fest kåres årets beste spiller i hhv Eclectic og Order of Merit, der de 12 beste rundene er 
tellende: 

 
OOM Resultat 2019 

Plassering Navn Pos Hcp Events Resultat 

1 Undeli Otto Kristian 1 5,9 17 1136 

2 Clemetsen Petter 2 4,9 15 1120 

3 Falch Bjørn Åge 3 3,8 14 1048 

4 Norheim Jostein 4 11,1 15 927 

5 Hellberg Peder 5 11,5 13 822 

T6 Rasch Robin T6 +0,4 10 793 

T6 Østvik Tom T6 11,1 14 793 

8 Bekken Morten Hagelsteen 8 5,5 11 671 

9 Andreassen Espen 9 5,8 10 658 

10 Moum Geir Kåre Halvorsen 10 4,6 14 614 

 
 
 
 



 

 

Classification: Open 

Eclectic 2019   

Medlemsnr. Navn Pos Hcp Events Resultat 

14-75193 Rasch Robin 1 +0,4 10 53,0 

14-45495 Falch Bjørn Åge 2 3,8 14 56,0 

14-23237 Undeli Otto Kristian 3 5,9 17 58,0 

14-76010 Stjern Hallgrim Eggen 4 3,8 11 59,0 

14-71174 Clemetsen Petter T5 4,9 15 60,0 

14-74148 Moum Geir Kåre Halvorsen T5 4,6 14 60,0 

14-74056 Brentebråten Jørn T7 3,2 5 61,0 

14-20690 Ulvøy Frode T7 3,3 9 61,0 

14-45366 Bekken Morten Hagelsteen T7 5,5 11 61,0 

14-74992 Christiansen Carl Magnus T7 11,4 16 61,0 

 

 
 
Herregruppas Matchspill 
I 2019 benyttet vi mandagsturneringen den 3. Juni som kvalifiseringsrunde for Matchplay. 62 spillere deltok. 
Petter Clemetsen vant finalen 2&1 mot Helge Rivadal 
Match er gøy – fordi alle kan slå alle i denne spilleformen. 

Etter innspill fra medlemmene vil det i 2020 bli gjort en endring. Det blir satt opp en egen turnering for matchspillet, der 

man selv må melde seg på i Golfbox - altså ingen kvalik via/under en ordinær mandagsturnering. 

 
 
Årsoppgjøret 9-10/9 mot Grønmo GK. 
Nok en gang er vi Kongen på haugen! 

 
Avslutningsturnering 23/9 – fest og morro! 
Ingelin serverte verdens beste (husker ikke hva!?), Vonens ølkåserie var spennende og sterkt, mengder av seiersflasker ble 

utdelt  helt ned til 10.plass (lønner seg å delta på denne middagen karer !) 

4 mann gikk -1, (Bjørn - GK -Tomm  Jostein). Bjørn med laveste HCP utnevnt som vinner! 

Spennende til siste slutt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classification: Open 

Klubbmesterskapet 2019 (24-25/8) 

Turneringskomiteen fikk av Styret oppdraget med å lage et KM for alle grupper innenfor en og samme helg. 

Så ble gjort og det nye KM-oppsettet ble ikke mottatt uten diverse synspunkter og skeptiske tilbakemeldinger, men slik blir 

det ofte når noe endres. 

Noe lærdom fikk man, og dette vil Klubben hensynta i revidert oppsett KM2020. 

Summa summarum ble arrangementet gjennomført med brask og bram i knallfint vær på en fantastisk flott bane. Selv de 

mest skeptiske ga ros ed KM ets slutt  Og en flott og behørig premieutdeling ble gjennomført på den nye seierspallen. 

Vinnerne ble godt hedret, som seg hør og bør! 

 

Klasse-oversikt KM2019 

  

Deltagere(70) 
KM Herrer  30 

KM Damer    4 
KM Herrer sr 50-69  24 
KM Damer sr 50-64     4 
KM Herrer sr 70+    5 
KM Damer sr 65+    3 
 

Klubbmestere 2019 ble : 

 Camilla Clemetsen    Dame-klassen og Junior-klassen 

 Rune Bøkeid    Herre-klassen og Junior-klassen 

 Siri Tendal    Damer Senior 50+ 

 Jan Erik Åkesson Ypma   Herrer Senior 50+ 

 

 

Klassemestere 2019 ble: 

 Nina Eid     (Damer 65+) 

 Helge Rivedal    (Herrer 70+) 

 

Vi gratulerer Mesterne – og Juniorene vinner! 

 

Sportslig hilsen fra  

Bart, Geir Kåre, Hallgrim og Tomm 

 



Årsrapport 2019
BANEKOMITEEN 

Driftsåret 2019 ga oss en bane som neppe noen gang har vært bedre, hvis vi ser bort fra
tidvise problemer med stenging pga av ekstrem nedbør. 

Dette er forhold som vi må leve med, fordi bekkens kapasitet ved ekstrem nedbør ikke er
tilstrekkelig til å ta unna alt vannet. Hvis vi øker gjennomstrømmingen gjennom hull 9 og
18, for"ytter vi bare problemet til hull 10 og 12, hvor rørene har begrenset kapasitet.

Men aktiv bruk av vårt demningsystem i forkant av varslet nedbør kan bedre situasjonen
noe, men tidvis overvann langs hull 9 og 18 må vi trolig leve med.

Bekkeløpet bør også renses årlig for dødt organisk materiale som nå er et hinder for god
gjennomstrømming. Deler av jobben bør kunne gjøres med vår egen gravemaskin, mens
andre områder må renses med større, innleid utstyr.

Åpningen i 2019 ble den 1. mai, altså nesten 3 uker tidligere enn i 2018. Alle greenene
hadde  overvintret  godt,  og  innsats  med  dekking  av  greenene  med  spesiallagede
greenduker gjorde at vi hadde tilnærmet perfekte putting"ater fra dag 1!

Dreneringsgrøft hull 9
Både fanggrøften langs fairway og hovedgrøften ned til dammen fungerer perfekt og har
gjort hullet vesentlig tørrere ved store nedbørsmengder, og ikke minst ved snøsmelting
fra skileiken.

Ny dreneringsgrøft hull 18
Etter banestengning ble det gravd ny dreneringsgrøft langs hele hull  18 (til  høyre for
veien) Nye drensledninger er lagt og grøften er fylt med grovpukk, toppet med /nere
masse. Det var en sann fryd å se hvor e0ektivt dette tiltaket er, og vi kan glede oss over
vesentlig tørrere fairway i overskuelig fremtid! Noe dreneringsarbeid på selve fairway før
bautasteinen gjenstår.

Øvrige dreneringsarbeider
Det er  laget  en plan  for  strakstiltak,  slik  at  vi  kan klare  å  forbedre  de mest  utsatte
områdene.

Dugnadsarbeid.
Uten dugnad stopper klubben? Helt sikkert en drøy påstand, men faktum er at det hver
vinter og vår de siste årene blir lagt ned 100-vis av dugnadstimer. Fokus 2018-19 var som
vanlig fjerning av grantrær og annen vegetasjon.  Dette medfører massiv kverning av
kvist og annet hugstavfall. Årets innsats varte i en hel arbeidsuke. Oppmøte og innsats
var imponerende, og jobben var gjort i god tid før baneåpning. Banekomiteen vil gjerne
rette  en  velfortjent  takk  til  alle  som  bidro!  Men  fortvil  ikke,  sjansen  til  lediggang  i
vårmånedene 2020 er ikke store!

Trefelling
Banekomiteen avtalte også i høst  felling av gran  på høydedraget mellom fairway 16 og
18 (treningsområdet) og utslag 17. Det er imidlertid et meget smalt «mulighetsvindu» for
å få utført denne jobben. For det første må det være frost i bakken for å kunne komme til



med tømmertraktor for utkjøring, og for det andre må det ikke være lagt kunstsnø der
hvor det må kjøres for å komme ut med store tømmerlass. I  år var faktorenes orden
endelig med oss, slik at felling og utkjøring kunne gjennomføres i november og primo
desember.

Heldigvis var kommunenes "ishogger tilgjengelig i desember, og i løpet en uke /kk vi
kvernet en betydelig menge kvist og avfall. På grunn av gunstige værforhold kunne vi
fortsette  innsatsen  i  Januar  2020,  og  10.  januar  ble  de  siste  greinene  puttet  i
"ishuggeren,  slik  at  vi  starter  våren  med  blanke  ark,  og  dugnaden  til  våren  kan
konsentreres om puss og stell.

Ellers er det  høsten 2019 felt og ryddet bort en del trær på hull 1 og 5 som vi kan klare
oss uten. Det blir trolig ikke en gang  lagt merke til av de meget få som slår rett fram;-),
men lyst og /nt har det blitt

Etter avtale og befaring med Frode og Steven vil ytterligere ryddingsarbeider bli iverksatt
utover våren,,og som vanlig vil kommunens "ishogger komme til aktiv anvendelse. Vel
møtt til dugnad!

Generell rydding av busk og kratt
Utover  høsten  ble  det  gjort  en  glimrende  jobb  med  «frisering»  av  områdene  rundt
fairwayene på en rekke hull. Dette har liten betydning for spillet, men hugger man et tre,
kommer det rotskudd umiddelbart,  og f.eks.  osp og selje  setter  årsskudd på opptil  3
meter, så vi hadde hatt en jungelbane på kort tid uten denne innsatsen! Godt jobba!

Teesteder
Mange  av  våre  teesteder  har  sunket  i  ytterkantene  opp  gjennom  årene.  Dette  er
vanskelig å unngå, fordi de er forholsvis små, og ligger i skrått terreng. Når markørene i
tillegg settes svært smalt, er dette ikke ideelt. De som har blitt utbedret er i utmerket
stand og ytterligere utbedringsarbeider vil bli utført fortløpende. Tee 16 er under arbeid.

Green hull 16
Det er nok å ta en titt på Herregruppa’s Eclectic for å skjønne at noe bør gjøres med
denne greenen. 3 – tre – birdies etter mer enn 1000 runder med klubbens beste spillere
sier vel alt. Det er vanskeligere å få birdie her enn en Hole in One!

Ombygging av green er kostbart, men bør allikevel være del av en langtidsplan.

Maskinelt utstyr
Banekomiteen  har  ett  instendig  ønske  for  2020,  og  det  er  en  robotklipper  for  våre
roughområder. Vi /kk den demonstrert i høsti «dumpa» på hull 10, og e0ektiviteten og
kapasiteten er mildt sagt imponerende! Hele dette området, også det som ikke klippes i
dag, kan unnagjøres på 20-30 minutter. Maskinen er fjernstyrt, og opereres av en person.
Ta gjerne en titt på 
https://www.youtube.com/watch?v=NkYCCyzD3Ig, eller søk på timan rc 751 på youtube!
og bli imponert du også! Vi har endel "ere områder som trenger løpende vedlikehold,
som området mellom green hull 1 og hull 3, samt området mellom hull 2 og Kongeveien,
som begger er utsatt for gjengroing. Skråningen ned mot bekken på hull 12 er barnemat
for denne karen!

Gledelig nok har det blitt rom for denne investeringen i 2020!! Bruk av ryddesag på disse
områdene har ikke vært blandt de mest populære syslene på banen, men nå blir det
trolig kamp om denne jobben! I tillegg vil maskinen frigjøre arbeidstid som kan brukes til

https://www.youtube.com/watch?v=NkYCCyzD3Ig


å forbedre andre deler av banen, og kanskje rake de roughområdene som blir  klippet
jevnlig.

Dumpa på hull 10
Den nederste  delen  av  skråningen opp mot  green er  svært  ujevn,  og  banekomiteen
anbefaler tilkjøring av  masse for å jevne dette området, slik at robotklipperen kan brukes
til vedlikehold av hele området. 

Bro på veien til hull 4
Gummibelegget midt på broa er utslitt og /llete. Nytt belegg vil bli lagt for å sikre trygg
passasje når broa er våt.

Trefall
Vi hadde 2 tilfeller i 2019. Ei diger osp falt over utslag 53, hull 15, og ei stor tørrgran til
venstre for tee 4, brakk tvers av under kraftig vind i september og falt rett ned på toppen
av bakken opp til hullet. Begge disse tilfellene skjedde mens det var spillere på banen,
men til alt hell, uten at noen ble skadet. 

Vinterens hugst avslørte betydelige råteskader på mange av grantrærne, og deler av
skråningen til venstre på hull 12 kan være et risikoområde for trefall,  og bør vurderes for
felling.

Gjerde mot gangveien hull 13
Vi har fått krav fra kommunen om sikring, og gjerde lik det som allerede står bak green,
vil bli satt opp før sesongstart.

Gjerde i krysset vei fra hull 3 over hull 8
Her bør et nytt forlenget gjerde settes opp for å sikre kryssende tra/kk.

Rydding av «lagerområde» ved hull 2
Arbeidet ble påbegynt ved dugnaden i 2019, men mye gjenstår. Vi klarer sikkert å fylle en
storcontainer i år også. Det ligger også en del ved på området, så det er bare å forsyne
seg! På området nærmest fairway bør gamle trestubber fjernes med gravemaskin slik at
området kan vedlikeholdes/klippes maskinelt. 

Vi  har  et  lager  av  vedvirke,  og  det  vil  bli  mer.  Dette  bør  vi  kjøre  bort  og  levere på
parkeringsplassen  i  Tømteveien,  rett  overfor  The  Well.   Her  legger  også  kommunen
overskuddsvirke, som så hentes av folk som vil ha ved. 

Generell forskjønnelse av enkelte områder på banen.
Hull 1, Mur mot gangvei, påfylling av jord og beplantning, samt legging  av betongstein
langs tee. På området mot skogen, som ble ryddet for noen år siden, bør ny vegetasjon
fjernes.

Skråning bak treningsbua på rangen, samt skråningen til venstre på vei fra hull 9 og opp
mot vaskeplassen.  Disse områdene bør bearbeides og tilplantes. Bruk av planteduk og
dekking med bark kan være en god løsning.

Området mellom tee 1 og skogen bør ryddes for tilvekst.

Det ble  investert i følgende nye maskiner i 2019.
Roughklipper
Arbeidsbil



Børsteløsning for greener og fairwayer
Såmaskin til ettersåing av greener og fairwayer

Vi kan konstatere at disse investeringene har bidratt sterkt til at vi har hatt en meget god
bane i 2019!

Klubbhuset
Den terrasseseløsningen foran  klubbhuset  som vi  har  i  dag  er  ikke  optimal,  og  ikke
spesielt vakker. Det har vært sett på ulike løsninger, og komiteen mener at terrassen bør
tilknyttes huset og være i høyde med gulvet inne, og i hele husets bredde, slik at den blir
en naturlig utvidelse av innearealet. Det er p.t. uvisst hvordan kommunen vil stille seg til
en slik løsning, og hvordan en eventuell /nansiering skal deles eller dekkes. Det er tatt
kontakt med arkitekt som vil komme med forslag til en løsning, som inkluderer "ytting av
eksisterende terrasse med telt mot øst, mot gangveien ned til rangen.

Snøproduksjonen,  spesielt  på  rangen,  er  et  stadig  tilbakevendende  tema.  Det  ble
avholdt  et  møte  med Skiforeningen i  mars/april  for  å  evaluere  situasjonen fram mot
sesongåpning. Sen åpning av rangen betyr et betydelig inntektstap for klubben.

Samarbeidet mellom banekomiteens medlemmer, banepersonale og administrasjonen 
har fungert på en god måte, og løpende dialog om små og store ønsker/problemer 
gjennom hele sesongen har  fungert utmerket. Våre ønsker har blitt oppfyllt nesten før vi 
har fått uttalt dem!

Komiteen vil gjerne rette en spesiell takk til  alle som har deltatt på dugnader i 2019/20. 
Det er viktig å huske på at dette frivillige arbeidet frigjør ressurser hos våre 
banemannskaper, slik at de kan konsentrere  seg om å gi oss optimale forhold for å spille 
golf gjennom hele sesongen!

Greverud, 31. januar  2020
 

Steinar Bjerke Jostein Braset Einar Kjell Moe Egil Knutsen
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Årsrapport juniorkomiteen 2019  
 

Komiteen har i 2019 bestått av: 

Andreas Ulmo, Petter Clemetsen, Henning Stranda, Jan Takman og Morten Jensen 

Daglig leder Frode Valle og sportslig leder Magnus Ohlsson har deltatt på flere av møtene. 
 

Oppsummering av 2019 

Vi har i 2019 hatt flere spillere som har deltatt i turneringer, og flere av juniorene har 

oppnådd svært gode resultater. I år er det 14 spillere som har deltatt aktivt gjennom året og 

samtlige har deltatt i mange juniorturneringer.  

Juniorene har deltatt på Narvesen Tour, Srixon tour og Garmin Norgescup. 

I tillegg har flere av de aktive deltatt i andre turneringer (lokale turneringer, turneringer i 

utlandet etc.). 

2019 har i likhet med 2018 vist oss at vi har en fantastisk gjeng med unge lovende spillere 

som trives med å spille golf og som ivrer etter å delta på turneringer. Jentene og guttene har 

levert mange gode resultater i år. Vi mener at samarbeidet og satsingen som klubb, trenere 

og komite gjør sammen er viktig for denne gode utviklingen. 

 

  

Vintertrening 

Vintertreningen har vært gjennomført på klubbhuset med bruk av klubbens simulator 

(teknisk trening med Magnus). Vintertreningen har vært et tilbud til juniorene som har hatt 

et ønske om å aktiv trene teknikk gjennom vinteren. 

 

I tillegg til teknisk trening har 3 jenter og 7 gutter trent fysisk trening på Atlet-Fysio (1t i uka). 

Vi har i år også arrangert simulatorspill på Follo golfsenter med godt oppmøte fra de aktive 

turneringsspillerne. Juniorene trener også på egenhånd med eget program basert på 

fastsatte utviklingsmål.  

 

Treningsleir 

9 av klubbens juniorer startet sesongen i vinterferien med 1 ukes treningsleir i Alicante på 

Mar Menor med region Østlandet Øst. 3 juniorer ble igjen i Alicante og deltok i Srixon Winter 

Open i uke 9. 

 

Juniorgruppas vår tur gikk i 2019 til Øijared i Sverige. 14 juniorer deltok. Treningsleiren var 

en stor suksess, med svært gode treningsforhold og baner. Treningssamlingene er viktig for 

forberedelsen til sesongen, knytte relasjoner mellom spillere og mellom foreldre. Magnus og 

Malcolm var trenere på samlingen. 

 

Sommertrening 

Juniorene har i sommersesongen 2019 kunnet benytte seg av: 

• Trening; en eller to dager i uken. 

• Egen gruppe samt individuelle protimer for turneringsspillere. 

• En gratis pollett til ballmaskin pr. dag. 



 

  2 

 

• Spill på bane – Juniorene har spilt mange treningsrunder på egen bane i år. I tillegg 

har de spilt flere runder på banene til samarbeidene klubber i 3XKlubben (samarbeid 

mellom klubber i region Østlandet Øst) 

 

Magnus har trent de eldste juniorene, mens Malcolm har trent de yngre juniorene samt 

hjulpet Magnus til tider. 

 

NGF turneringer 

Lørdag 23 juni arrangerte Oppegård Golfklubb Narvesen Tour med totalt 77 juniorer i alle 

aldersklasser.  Banen holdt god stand og klubben mottok gode tilbakemeldinger fra spillere, 

dommere, foresatte og NGF.  

 

Sportslige resultater 

Våre aktive spillere har levert meget gode resultater i 2019. Antall spillere som har gått over 

fra å kun spille breddeturneringer til også å delta i eliteturneringer har økt fra 4 spillere i 

2018 til 9 spillere i 2019. I 2019 deltok 7 gutter og 2 jenter på Srixon tour (høyeste nivå for 

juniorer i Norge) 

 

Rune Bøkeid har i år spilt flere turneringer i utlandet og deltatt på flere samlinger med Team 

Norway. Theodor Takman har deltatt på en turnering sammen med Team Norway. 

 

Srixon tour G19 (junior elite)  

 

Navn Order of Merit 2019 Beste plassering Ant. turneringer 

Rune Bøkeid 3. plass 2. plass 8 

Marius J Gundersen 26. plass 12. plass 8 

Theodor Takman 34. plass 15. plass 7 

Oliver Ulmo 50. plass 29. plass 5 

Sondre Storli Jensen 54. plass 33. plass 5 

Christopher Tusvik 69. plass 39. plass 2 

Harald Harstad 82. plass 59. plass 1 

 

Srixon tour J19 (junior elite)  

 

Navn Order of Merit 2019 Beste plassering Ant. turneringer 

Henriette Stranda 34. plass 16. plass 3 

Camilla Clemetsen 38. plass 18. plass 3 

 

På Narvesen tour (G19) har alle spillerne i år igjen levert meget gode resultater. 

 

Navn Order of Merit 2019  Beste plassering Ant. turneringer  

Sondre Storli Jensen 1. plass 1. plass 15 

Harald Harstad 3. plass 1. plass 15 

Theodor Takman 5. plass 1. plass 8 

Oliver Ulmo 6. plass 1. plass 9 
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Christopher Tusvik 9. plass 4. plass 14 

Marius J. Gundersen 13. plass 1. plass 5 

Magnus Gulbrandsen 14. plass 3. plass 13 

 

På Narvesen tour (J19) har Camilla, Henriette og Emilie levert veldig gode resultater: 

 

Navn Order of Merit 2019 Beste plassering Ant. turneringer 

Henriette Stranda 1. plass 1. plass 14 

Camilla Clemetsen 2. plass 1. plass 14 

Emilie Ulvøy 8. plass 1. plass 2 

 

På Narvesen tour (G15) har Jakob og Mats spilt mange runder og de har levert gode 

resultater gjennom hele året, Thomas har deltatt i 1 turnering.  

 

Navn Order of Merit 2019 Beste plassering Ant. turneringer 

Jakob Nilsson 4. plass 1. plass 15 

Mats S. Larsen 7. plass 2. plass 15 

Thomas Gulbrandsen 52. plass 17. plass 1 

 

Garmin Norgescup 

 

Navn Order of Merit 2019 Beste plassering Ant. turneringer 

Rune Bøkeid 20. plass 7. plass 6 

Theodor Takman 68. plass 17. plass 2 

 

 

Lag NM junior 

Lag NM junior ble i år spilt på Oslo GK. Både jentene og guttene stilte med lag. 

(Jentene skulle egentlig spille i 1. divisjon men pga ledig plass i elite fikk de velge. Jentene 

ønsket å delta i eliteklassen) 

Lag NM jenter ble vunnet av Oslo GK og våre jenter; Camilla, Emilie og Henriette kom på 8. 

plass. 

Lag NM gutter Elite ble vunnet av Oslo GK og våre gutter; Marius, Oliver, Sondre, Theodor og 

Rune kom på 4. plass. 
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Resultater KM junior  
 

Navn KM junior plassering KM dame plassering 

Camilla Clemetsen 1. plass 1. plass 

Emilie Ulvøy 2. plass 2. plass 

Henriette Stranda 3. plass 3. plass 

 

Navn KM junior plassering KM herre plassering 

Rune Bøkeid 1. plass 1. plass 

Marius J. Gundersen 2. plass 3. plass 

Oliver Ulmo 3. plass 5. plass 

Mats S. Larsen 4. plass 6. plass 

Theodor Takman 5. plass 12. plass 

Sondre S. Jensen 6. plass 14. plass 

Harald Harstad 7. plass 19. plass 

Christopher Tusvik 8. plass 21. plass 

 

 

3xklubben og Ryder Cup region Østlandet Øst 

3x klubben er et samarbeid på tvers av klubbene i vår region. Klubbene som er med i 

samarbeidet betaler en liten avgift hvert år som går til fritt gjestespill for juniorene på 

hverandres baner, arrangere Ryder Cup og treningsleir på Mar Menor i vinterferien. 

Juniorgruppa er veldig fornøyd med dette tilbudet. 

 

Økonomi 
Klubben fører ikke eget regnskap for Juniorkomiteen. Vi har hatt inntekter nær det 

budsjetterte, og utgiftene har vi holdt under det som har vært budsjettert.  

 

Vi vil også benytte sjansen til å takke klubben og særdeles våre viktige støttespillere i” 

juniorgruppas venner”, og ikke minst støtten vi får fra Storsenter Bingodrift. Uten dem ville 

det ikke vært mulig å gi et så godt golftilbud til juniorene i Oppegård GK som vi gjør. 

 

Rekruttering 
Juniorgruppa hadde en målsetting om å rekruttere 5-6 nye juniorgolfere i løpet av året. 

(Aktive spillere) Dette har vi dessverre ikke lykkes med, men vil evaluere innsatsen og 

forhåpentligvis forbedre dette i 2020. 

 

Samarbeid 

Juniorkomiteen har hatt et meget godt samarbeid med Magnus og Malcolm, og dialogen 

med daglig leder Frode har vært god og konstruktiv. Vi opplever stor støtte og velvilje fra 

ledelsen i forhold til å opprettholde et høyt fokus på våre juniorer. 

 

Vi har sammen med Magnus utviklet og tilpasset tilbudet til juniorene. I 2019, har vi hatt 

fokus på god balanse økonomisk samtidig som vi har utvidet og satset på tilbudet til de som 

spiller turnering.  
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Vi takker alle frivillige som stiller opp for oss, samtidig som vi håper at enda flere foreldre 

kan bidra på junioraktiviteter. Uten dere vil det være umulig å arrangere turneringer eller 

drive annet aktivt juniorarbeid. 

Følg juniorgruppa på      for oppdatering av sportslige resultater i 2020. 

 

 

Oppegård, 28. desember 2019 

 

 

For juniorkomiteen  

 

Morten Jensen (Leder) 

 

  

(Klubbmesterskap 2019) 



Årsberetning Seniorgruppa 2019 
 
Styrets sammensetning 2018-2019 
Asbjørn Mørk (leder), Gary May (økonomi), Stein Tagge (turneringsleder), Svein Vold og Johan Solem 
(turneringskomite), Turid Mysen Andresen (styremedlem) og Peter Mikkelsen (styremedlem).  
 
Nytt styre for neste sesong ble valgt: Johan E. Solem (leder), Gary May (Økonomi), Stein Tagge 
(turneringsleder), Svein Vold og Espen Viul (turneringskomite). Per Lohne, Asbjørn Mørk, Harry 
Bråten og Erik Fjeldsrud vil også ha diverse oppgaver i Seniorgruppa neste år. 
 
Aktiviteter 
Hovedaktiviteten i Seniorgruppa er Onsdagsturneringene. Årets første turnering ble spilt 8. mai, 
akkurat etter planen. Vi hadde satt opp 22 runder, alle i 2019. Vi har ikke hatt noen avlysninger 
denne sommeren – eneste unntak var at vi spilte 9 hull den 4. september pga regnvær. Det betyr 22 
spilte runder mot 19 i 2018. Vi hadde et snitt på 42 deltagere pr. runde. 
Både damer og herrer hadde innendørs golf aktiviteter i vinterhalvåret- dette fortsetter neste vinter. 
 
Order of Merit 
De ti beste resultatene fra alle årets onsdagsturneringer teller i Order of Merit. 
Vinnere OOM ble Einar Jakobsen i klasse A, Nina Eid i klasse B og Erling Nervik i klasse C.  
I Eclectic senior har vi 4 spillere som alle har 66 brutto slag - Tor W Johansen, Jan Erling Lund, Jan Egil 
Haga og Einar Jakobsen.  
 
Golfringen  
Turneringen består av 4 klubber: Drøbak - Skjeberg – Grønmo- og Oppegård golfklubber. Alle 
turneringene ble gjennomført i 2019. 
Beste klubb i år var Skjeberg, tett fulgt av Drøbak – bronse til Oppegård, klart foran Grønmo. 
 
Matchplay seniorer  
Matchplay i 2019 ble avlyst. I 2020 vil turneringen bli gjennomført uavhengig av antall deltagere 
 
KM senior - klassevinnerne i 2019 
Damer senior ble vunnet av Siri C. Tendal, og damer klasse 65+ ble vunnet av Nina Eid. 
Jan Erik Ypma vant herrer klasse 50-69, Helge Rivedal klasse 70+   
 
Dugnader og banen 
Seniorene deltok på flere dugnader. Ved dugnaden før åpning av banen ble det bl. a. jobbet mye med 
felling av trær. Vi hadde også ballplukking på driving range.  
Neste år vil bl. a. felling av en del grantrær mellom hull 16-17-18 stå på planen. 
 
Vårturen  
Vårturen 2019 gikk til nabo Sverige på de tre velkjente banene Strømstad, Torreby og Mjølkerød. Det 
ble en meget vellykket tredagers tur. Seniorgruppa var godt fornøyd med denne turen, og Vårturen 
2020 går til samme området, denne gangen velger vi sannsynligvis banene Strømstad, Holma og 
Fjellbacka/Sotenes. Info med alle detaljer rundt påmelding, priser osv. vil bli sendt ut senere. 
 
Årsmøtet for seniorene ble holdt 10. oktober I klubblokalet til Oppegård IL. God deltagelse og god 
stemning var det.  
Nytt punkt var at neste år etableres en ny spillegruppe for seniorer. Disse vil spille på 
ettermiddag/kveldstid, sannsynligvis på torsdager.   
 
For Seniorgruppa,  Asbjørn Mørk 

















 

 

KONTROLLUTVALGETS BERETNING 2019 

 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med klubbens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at klubbens 

midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de 

foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lov og beslutninger fattet av 

årsmøtet. Kontrollutvalget skal videre forsikre seg om at klubbens interne økonomiske kontroll er 

hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollutvalget har i 2019 hatt to møter, det ene med styrets leder og daglig leder og det andre med 

styrets nestleder og daglig leder. Temaene i møtene har vært økonomi, medlemsutviklingen, verving 

av nye medlemmer, sponsorutviklingen og fullmaktsforhold. I tillegg har vi løpende fått oversendt 

styrereferater og regnskapsrapporter. 

Klubbens ledelse har hatt meget god styring på økonomien gjennom året.  

Fortsatt fokus på kvalitet og medlemspleie er viktig fremover for å kunne ivareta både dagens 

medlemmer og nye medlemmer. 

Styret og daglig leder skal berømmes for god kontroll med klubbens økonomi i 2019. Etter utvalgets 

syn fungerer nå både kontrollsystemer og fullmakter på en forsvarlig måte, og de løpende 

økonomiske disposisjonene synes foretatt på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. 

 

 

Kontrollutvalget  

02.01.2020 

 

Carl Magnus Christiansen     Geir-Tommy Liland  
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Uavhengig revisors beretning

Til arsm0tet i Oppegard Golfklubb

Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert arsregnskapet til Oppegard Golfklubb.

Arsregnskapet bestar av: Etter var mening:

•  Balanse per 31. desember Er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

2019 og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle

•  Resultatregnskap for 2019 stilling per 31. desember 2019, og av dets resuttater for

•  Noter til arsregnskapet, regnskapsaret avsluttet per denne datoen i samsvar med

herunder et sammendrag av regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov. forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Vare

oppgaver og plikter i henhotd til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved

revisjon av arsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og

har overholdt vare ovrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon bestar av arsberetningen.

Var uttalelse om revisjonen av arsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke

den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av arsregnskapet er det var oppgave a lese annen informasjon

identifisert ovenfor med det formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentUg inkonsistens mellom

annen informasjon og arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi, pa bakgrunn av arbeidet vi har utfort, konkluderer med at disse andre opplysningene

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pMagt a uttale oss om dette. Vi har ingenting a

rapportere i sa henseende.

Styret og dagUg teders ansvar for arsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar med lov og

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsa ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nedvendig

for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. verken som

folge av misligheter eller utilsiktede fell.
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Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skat

legges til grunn sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awlklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet

Vart mM er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet 1kke innehotder

vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede fell, og a avgi en

revisjonsberetning som innehotder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfort i samsvar med lov, forskrift og god

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppsta som folge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes a pavirke

akonomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa arsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnel

nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a serge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokferingsskikk i Noi^e.

Oslo, 2. mars 2020

BDO AS

Hans Petter Urkedal

registrert revisor
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1.   Innledning        
Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb ble godkjent første gang på årsmøtet den 29. feb. 2016. 

Etter en gjennomgang av virksomhetsplanen 2016 -2019, har denne blitt videreutviklet.  

Administrasjon og pro var med på å gi innspill og utforme planen. 

 

1.1  Historikk og status  

Oppegård Golfklubb ble stiftet den 25. mars 1985. Det ble deretter søkt medlemskap i Norges 

Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og Norges Golfforbund (NGF). Sommeren 1985 ble klubben 

tatt opp i NIF og NGF. Banens første 9 hull ble ferdigstilt den 30. juni 1990, og de neste 9 ble åpnet 

21. juni 1997. Medlemsutviklingen har vært positiv de siste årene, når golf Norge går ned hvert år.   

     

1.2 Organiseringen av Oppegård golfklubb 

Denne virksomhetsplanen er ikke å se på som en organisasjonsplan. Et slikt verktøy er ment å 

utarbeides på bakgrunn av og på siden av virksomhetsplanen.  

 

 

 

Rollefordeling/arbeidsdeling mellom styret og administrasjon: 

Rollefordeling/arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen er i prinsippet basert på med basis i 

de generelle anbefalingene fra NIF sentralt samt basert på eksempler og anbefalinger fra NGF.  

 

 

2.  Virksomhetsgrunnlag 

2.1 Visjon for Oppegård golfklubb 

 

Trivsel skal skape prestasjoner. 

Styret 

Valgkomité 

Administrasjon 

Revisor/ 
Kontrollkomité 

Komité/ 

Utvalg/ 
Gruppe 

 

Komité/ 

Utvalg/ 
Gruppe 

 

Komité/ 

Utvalg/ 
Gruppe 

 

  

Komité/ 

Utvalg/ 
Gruppe 

 

Årsmøtet 



 
 

2.2 Verdigrunnlaget 

 

Klubbens grunnverdier er: 

Engasjert – Motiverende – Inkluderende 

 

Engasjert  

Det vil si at jeg som medlem aktivt bidrar på det området som jeg gløder for, og til en kontinuerlig 

utvikling av klubben for å skape godt miljø og trivsel. Virksomheten i Oppegård GK skal være bygget 

på medlemmer og ansattes engasjement og innsats. 

 

Motiverende 

Det vil si at jeg som medlem er med på å bidra til at andre medlemmer trives og derav utvikles som 

golfere. 

  

Inkluderende  

Det vil si at jeg som medlem bidrar til å skape miljø og trivsel, som sikrer at medlemmer og gjester 

føler seg velkomne på Oppegård.  

 

 

2.3 Virksomhetsidé 

 

Oppegård golfklubb skal  

-  medlemmene som største prioritet, og alt vi gjør er for å skape en bedre opplevelse for dem 

- være lett tilgjengelig og tilrettelegge for gode golfopplevelser i et trivelig miljø. 

- være attraktiv for nye medlemmer  

- sikre kontinuerlig sportslig videreutvikling av medlemmer og klubb  

- være en klubb med breddesatsning som tilrettelegger slik at det enkelte medlemmet når sine 

sportslige mål.  

 

3. Hovedmål for Oppegård Golfklubb 
   

Hovedmålene skal gjennomføres i løpet av perioden fram til og med 2023   

Generelt for klubbservicen 

- OPGK skal ha tilfredse medlemmer og gjester som tilbringer mer tid på golfbanen og i 

klubbhuset 

- Medlemmer og gjester skal føle seg velkomne og tatt vare på hos oss 

- Vi skal ha en sunn økonomi 

- Vi skal ha godt samarbeid med kommune, organisasjoner og idrettsklubber i nærmiljøet 

- Vi skal være en attraktiv klubb for våre medlemmer. 

 

Kvalitet 

- Oppegård golfklubb skal innarbeide kvalitetstenking i klubb og organisasjon, i prosesser og 

arbeidsrutiner.  

- Det skal jobbes med å bedre kommunikasjon ut til medlemmene. 

- Det skal jobbes kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på banen. 

  



 
 

 

 

Banen og anlegget   

- Langtidsplan for utvikling av banen skal holdes oppdatert, den er grunnlag for årlige 

utbedringer og prioritering av investeringer (Ref: Golfspilleren i Sentrum) 

- Klubben skal prioritere utbedring av tee steder og drenering samt forbedre bunkere 

- For å øke spillehastigheten må vi vurdere hva vi gjør med høy rough, der denne er i spill 

 

Sportslig utviklingen  

- Vi skal tilby et året-rundt-tilbud til medlemmer 

- Vi skal tilrettelegge for at medlemmene kan forbedre sitt golfspill 

- Vi skal øke antall aktive junior medlemmer 

 

4. Suksesskriterier  
  

- En aktiv og veldreven klubb med fokus på tilrettelegging for medlemmene, idrettslig utvikling 

og sunn økonom. 

- Engasjerte og kompetente trenere, ledere og tillitsvalgte, som kan stimulere, utvikle og 

ivareta medlemmer 

- Videreutvikle ansattes kompetanse og servicenivå 

 

 

5.  Handlingsplan 
Det vil bli utarbeidet årlige handlingsplaner for å sikre at hovedmålene i virksomhetsplanen nås. 

Handlingsplanen skal inneholde aktiviteter, ansvar tids- og økonomiske rammer. 

 



 

 

 

 
Lov for Oppegård Golfklubb 

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 25.03.1985 

Sist endret på Styremøte 18.12.2019. 

 
BASERT PÅ LOV NORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG 
GITT AV NGF 
Vedtatt av Idrettsstyret 23.10.19 med overførte tillegg fra NGFs ting. 

 

 

 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1       Formål 
 
(1) OPGKs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF), anlegge og drive Oppegård Golfbane slik at medlemmene 

kan utøve golfspillet under best mulig forhold.. 
 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

 

§ 2       Organisasjon 
 
(1)  OPGK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  OPGK er medlem av Norges Golfforbund (NGF).  
 

(3)  OPGK er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Nordre Follo idrettsråd. 

 
(4)  OPGK skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk 

gjelder for OPGK uavhengig av hva som måtte stå i OPGKs egen lov.  
 
 
§ 3       Medlemmer 
 
(1)       For at en person skal opptas i OPGK må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde OPGKs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til OPGK og andre organisasjonsledd i 

NIF.  
 

(2) Styret i OPGK kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 

personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan 
påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til OPGKs 

styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til 

idrettskretsen innen to uker.  
 

(3)       Medlemskap i OPGK er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 



 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde OPGK og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak. 

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av OPGK eller melding om  

overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent- 

/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 
 

(6)  OPGK kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i OPGK og skal strykes fra lagets medlemsliste. Klubbens krav på skyldig 

kontingent bortfaller ikke. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 

kontingent er betalt. 
 

(7) a) Styret i OPGK kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 
inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken 

og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 

informere om klageadgang.  
 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan OPGKs vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til OPGKs styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 

klagen til idrettskretsen innen to uker. OPGKs vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er 
utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) OPGK skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 

forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 

 

II. TILLITSVALGTE  

 
§ 4       Kjønnsfordeling 

 

(1) OPGK skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 

representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være 

representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det 

velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 
velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.  

 
(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge OPGK å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte 

eller foreta ny oppnevning. 
 



 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen 
for et valg/oppnevning.  

 

 
 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man 

ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av OPGK i minst én måned og ha gjort 

opp sine økonomiske forpliktelser til OPGK.  
 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i OPGK: medlem av styret, 

valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes 
fordel.  

 

(4)       Forslagsrett: 
a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i OPGK.  

b)  Styret i OPGK har forslagsrett til og på årsmøtet i OPGK.   

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

(5) Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i OPGK. 
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  
a) utfører lønnet arbeid for OPGK tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra OPGK i løpet av et kalenderår.       

 

(2) En arbeidstaker i OPGK har ikke stemmerett på OPGKs årsmøte, og er ikke valgbar til styre, 
råd, utvalg/komité mv. i OPGK eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 

relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i OPGK kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 
representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.    

 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at OPGK gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til OPGKs styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  
 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 

 



 

 

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til OPGK 

 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av OPGK som overstiger 1 G i løpet 

av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i OPGK eller overordnet 
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig 

innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første 

setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av OPGK. Tillitsvalgt som 
får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 
         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 

 

§ 8       Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i OPGK er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
OPGK. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 



 

 

annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 

til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til 

avgjørelse. 
 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i OPGK.  

 

 
§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i OPGK er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 

avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 
 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for OPGKs 

medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 

 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet. 

 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 

 

III. ØKONOMI 

 
§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 
(1)  OPGK er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av 

årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom OPGK har 

daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 
 

(2) OPGK skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag 

med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge 
alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter 

alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig 

lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 
og skal omfatte hele OPGKs aktivitet. Dersom OPGK er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 
b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  



 

 

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og OPGKs 
art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares 
på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til OPGK, og skal disponeres av minimum to personer i 
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 
fellesskap. 

 
(3) OPGK skal ha underslagsforsikring. 
 
 
§ 12     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
 
 
§ 13    Utlån og garanti 

OPGK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 
skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er OPGKs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på OPGKs 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på OPGKs 
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli 
gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må 
være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før 
årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle OPGKs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer 

og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre 
med møterett. 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 



 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
 
§ 15     Ledelse av årsmøtet 
 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 
medlem.  

 
 
§ 16     Årsmøtets oppgaver 
 

Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge to protokollførere. 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle OPGKs årsberetning. 
9. Behandle OPGKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og 

revisors beretning.  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta OPGKs budsjett. 
13. Behandle OPGKs organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem og to, varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OPGK har representasjonsrett eller 
gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til OPGKs organisasjonsplan. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 
15. Engasjere revisor til å revidere OPGKs regnskap. 
 
 
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og 
ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt.  

 



 

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 

etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

 
(1) Ekstraordinært årsmøte i OPGK innkalles av OPGKs styre med minst 2 ukers frist etter: 

a) vedtak av OPGKs styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av OPGKs stemmeberettigede medlemmer. 
 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  
 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i OPGK skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

 
 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til OPGKs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 
 

 

§ 20     OPGKs styre 
 

(1) OPGK ledes og forpliktes av styret som representerer OPGK utad. Styret er OPGKs høyeste 

myndighet mellom årsmøtene.  

 
(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Påse at OPGKs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at OPGK har en 

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring. 
c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet 

ikke har valgt representanter. 



 

 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  
 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 

 

§ 21   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at OPGKs virksomhet drives i samsvar med OPGKs og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
b)  Ha et særlig fokus på at OPGK har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre OPGK har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 

minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre 
de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.  

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
 

 

 
§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 
av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 

vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er 

aktuell for vervet. 

 

 
 

 

§ 23 Grupper 

 

(1)  OPGKs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av OPGKs 

organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 
 

(2) Dersom OPGKs årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt 

kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på 
kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i OPGK. Hovedstyret fastsetter en siste 

frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst 
én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme 



 

 

innspill til hovedstyret om blant annet OPGKs regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 
gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 
forplikte OPGK uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 
§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker 

 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 

 
 

§ 25 Regler for spill, ordensregler m.v. 

 
(1) For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med 

NGFs og OPGKs lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og 

amatørregler. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter OPGKs styre de lokale regler, 

turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for OPGKs 
område, som det finner ønskelig. 

 

(2) For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en 
golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er 

rekrutteringstiltak organisert av OPGK og prøvespill sammen med et medlem av OPGK. 

 

 
§ 26     Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 
endringene kjent for OPGKs medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i OPGK etter 
å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i 

kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, 

sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom OPGKs regelverk og 

NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av OPGK selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 
 

 

§ 27     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

Dersom OPGKs årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er OPGK oppløst uten 
påfølgende årsmøte. OPGK skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager 

før OPGKs årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 



 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av OPGK. Vedtak om 
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 
(3) Ved utmelding tilfaller OPGKs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er 

ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av OPGK 

tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. 
Underretning om at OPGK skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før OPGK 

holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 

 

 

§ 28 Medlemslån som vilkår for spillerett  

(1) Lånet forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av OPGK, dog slik at OPGK ikke plikter å 

tilbakebetale lånet før klubben er fulltegnet, dvs. 1100 aktive, voksne medlemmer og et nytt aktivt 

medlem kommer inn i det utmeldte medlems sted.  

 

(2) Et ekstraordinært årsmøte 3. november 2009 besluttet å erstatte krav om innbetaling av et medlemslån 

som vilkår for alminnelig spillerett på OPGKs bane med et krav om kjøp av en omsettelig spillerett. 

Maksimumsprisen for denne spilleretten ble fastsatt av årsmøtet til å være kr 12.000 og det er kun 

årsmøtet som kan endre denne maksimumsprisen.  

 

(3) OPGK har ingen innløsningsplikt av spilleretter. Kostnadene i forbindelse med anskaffelse av en 

spillerett kommer i tillegg til årlig kontingent/avgift.  

OPGKs Lov. 

 

(4) Tidligere innbetalt medlemslån av medlemmer i OPGK kan konverteres til spilleretter pålydende kr 

12.000,-. Medlemmer som vil reservere seg mot denne endringen for sitt lån, og vil holde seg til tidligere 

avtale tilbakebetalingsbetingelser, kan gjøre dette. For nye medlemmer gjelder de nye bestemmelsene 

fastsatt av årsmøtet.  

 

(5) Tidligere medlemmer, som venter på innfrielse av sitt innmeldingslån til OPGK, vil få tilbud om å 

konvertere sitt tilgodehavende til omsettelig spillerett, enten helt eller delvis. OPGK er tilgjengelig for 

assistanse med å legge disse ut for salg på OPGKs hjemmeside, men kan ikke garantere for salg.  

 

 
§ 29 Medlemskontingenter og avgifter  

(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i 

OPGKs aktivitetstilbud.  

 

(2) Forfallstidspunkt for kontingent og avgifter samt evt. purregebyr fastsettes av styret.  

 

(3) Styret har rett til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet eller av andre særlige 

grunner. Slik nedsettelse/frafallelse kan ikke skje for mer enn ett år ad gangen.  

 

(4) Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av OPGK eller melding om overgang 

til annen medlemskategori, kan anses som medlem i samme medlemskategori i det påfølgengde år. 

Uoppgjort kontingent kan motregnes av OPGK i eventuelle krav, derunder innmeldingslån, som det 

utmeldte medlem måtte ha i OPGK.  

 
 

 
 

 

 



 

 

 

§ 30 Venteliste 

Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan OPGK operere med begrensning i antallet 

medlemmer og venteliste for medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer fastsettes av årsmøtet 
etter styrets innstilling. Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste, som skal være basert på 

objektive kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekning gis preferanser/kvoter basert 

på alder, kjønn og familietilknytning til medlemmer av hensyn til OPGKs sportslige og sosiale miljø. 
 

 

 

  
 

 

 



Sak 10.3 

 

Ubenyttede greenfee billetter må benyttes innen 1.juni det påfølgende året det er utstedt. 

 

Jeg ønsker at årsmøte vedtar en endring når det gjelder greenfee billetter, og forslaget lyder 

ganske enkelt som dette; 

  

Ubenyttede greenfee billetter må benyttes innen 1.juni det påfølgende året det er utstedt. 

  

Greenfee billetter er et verdipapir som man av en eller annen årsak ikke har fått benyttet, og 

man bør derfor ha muligheten til å bruke de innen en gitt tidsfrist. Selv måtte jeg kaste 3 greenfee 

billetter i 2019 da de ikke var gangbare i 2020. Dette bør klubben rette opp. 

  

Mvh 

Stein Morisse 

 

 
Tilsvar fra styre på innkommende sak: 
 
Greenfee billetter er noe som flyter mellom alle klubber i løpet av sesongen og man har 
derfor en felles gyldighet for disse som er innenfor den sesongen de er utgitt. Greenfee 
billetter er også en del av den økonomiske biten som styres av admin/ styret. Det utveksles 
billetter mellom klubbene for å fremme golfspill på andres baner. Det er derfor viktig at 
klubbene har den samme praksis i forhold til gyldighet. 
 

Forslag til vedtak.. 
 

Admin/styret fortsetter å ta ansvar for den gyldighetstiden greenfee billettene skal ha i forhold 
til resten av golf Norge. 

 



Sak 11 

Kontingenter og avgifter 

Årskontingent 2020: 

01 Aktiv voksen (30 - <) kr. 7.700,- 

04 Aktiv hverdag (30 - <) kr. 6.000,- (1) 

05 Junior (13 - 19) kr. 1.900,- (6) 

06 Passive (19 - <) kr. 1.000,- (7) 

08 Ungdom (20-29)  kr. 3.700,- (2) 

09 Barn (01 - 12) kr. 1.900,- (6) 

12 Greenfee medlem «gammel» Kr. 3.200,- (5)  

14 Prøvemedlemskap kr. 3.850,- (3) 

15 Familiemedlemskap kr. 15.500,- (4) 

  

 

Det er fra 2014 ikke krav til kjøp av spillerett i klubben, men nye medlemmer kan velge om de vil 

kjøpe en slik spillerett, eller ikke. 

Spillerett kan kjøpes på vår webside av medlemmer som ønsker å selge sin spillerett. 

Alle medlemmer med spillerett er berettiget en rabatt på kr. 500,- pr spillerett i redusert 

kontingent. Gjelder medlemskategoriene 1 og 4. 

Alle medlemskap tillegges NGF avgift på kr. 372- pr medlem. NGF avgiften inkluderer bladet 

Norsk Golf som distribueres ut i 1 eksemplar pr husstand. NGF avgiften tilkommer ikke for 

medlemmer under 20 år. 

Alle medlemskap er løpende og alle utmeldinger av klubben må gjøres skriftlig innen 31.12 for å 

ha virkning for kommende år. 

(1) I tillegg kommer ordinær greenfee ved spill etter kl. 14.00 på hverdager, samt ved spill på 

lørdag, søndag og helligdager 

(2) Gjelder til og med det året man fyller 30 år og gir full spillerett på lik linje med kategori 01. 

(3) Medlemskapet gjelder i 2 sesonger og konverteres automatisk til medlemskategori 01 etter 

endte 2 år. Medlemskapet fordrer gjennomført VTG kurs hos Oppegård Golfklubb og ikke 

tidligere medlemskap internt eller eksternt. 



(4) Medlemskapet inkluderer 2 voksne og et fritt antall barn og juniorer tilsvarende 

medlemskategori 05 og 09 bosatt på samme adresse. 

 (5) Dette medlemskapet er ikke tilgjengelig for nye medlemmer, men dagens medlemmer kan få 

tilbud om dette. Kontingenten er inklusiv 3 gratis runder og rett til ytterligere 4 runder med 50% 

rabatt på til enhver tid gjeldende greenfee. Medlemskapet er personlig og tildelt greenfee-billetter 

og rabatterte runder kan ikke deles med andre. Medlemskapet tar utgangspunkt i 18-hulls runder 

og kan ikke deles opp i mindre runder. Medlemskapet lar seg ikke tegne for nye medlemmer til 

klubben etter 01.03.2014 

(6) I denne avgiften inngår fritt spill på banen samt trenings avgift for gjeldende år (gjelder 1 

trening i uken, utover dette vil det blir fakturert ekstra) 

(7) Denne kategorien gir ikke nasjonal spillerett. Her vil du få tilsendt bladet Norsk Golf og du vil 

ha stemmerett på årsmøtet, samt kunne påta deg verv i regi av NGF og klubben. 

Administrasjonsgebyr: Det blir belastet administrasjonsgebyr kr 38,- 

 



Sak 12.1

Budsjett 2020
OPPEGÅRD GOLFKLUBB

Budsjett Resultat Budsjett 

2020 2019 2019 2018 2017
Salgsinntekt 940 000 1 249 120 850 000 909 467 1 096 105

Sposorinntekt 395 000 498 000 405 000 497 225 662 350

Salgsinntekter kafe 50 000 51 768 35 000 36 398 56 622

Medlemskontingenter 5 600 000 5 919 917 5 170 000 5 676 080 5 457 768

Green fee 785 000 812 301 710 000 799 596 843 520

Kurs 260 000 390 040 275 000 244 992 363 271

Range 340 000 540 924 367 000 340 040 414 675

Mva komp. 450 000 501 454 375 000 423 667 441 969

Diverse andre inntekter 1 188 000 875 699 1 329 400 1 045 702 718 056

Sum driftsinntekter 10 008 000 10 839 223 9 516 400 9 973 167 10 054 337

Varekostnader 674 000 823 218 700 000 734 412 746 982

Lønnskostnader 4 383 000 4 302 301 3 900 000 4 179 632 3 627 297

Av- og nedskrivninger 800 000 828 206 700 000 666 406 678 016

Andre driftskostnader 4 062 000 4 341 550 4 121 400 4 056 057 4 093 116

Sum driftskostnader 9 919 000 10 295 275 9 421 400 9 636 508 9 145 411

Annen renteinntekt 9 000 14 337 5 000 10 520 11 753

Annen finansinntekt 16 000 26 196 15 000 27 761 41 550

Sum finansinntekter 25 000 40 533 20 000 38 281 53 303

Annen rentekostnad 100 000 109 286 105 000 112 848 130 866

Annen finanskostnad 0 158 217

Sum Finanskostnader 100 000 109 286 105 000 113 006 131 082

Netto finans 75 000 68 754 85 000 74 725 77 780

Ordinært resultat 14 000 475 194 10 000 261 935 831 146

Godtgjørelse til styre i 2020 20 600



Sak 12.2 

Investerings plan 2020 
 

 

 

Fairway børster til Fairway klipperen:     

 120 000,- 

 

 

Fjernstyret høy røff klipper:      

 250 000,- 

 

 

Nytt pumpehus, nytt pumpe system:    

 500 000,- 

 

 

Forlengelse av sikkerhets gjerde på hull 13:   

 200 000,- 
 

 

Totalt 1 070 000,- 



Sak 13 

OPPEGÅRD GOLFKLUBBS 

ORGANISASJONSPLAN 

 

 

 

 

Klubbens øverste organ er Årsmøtet. Dette avholdes en gang/år og 

innen utgangen av Mars det påfølgende år. 

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er høyeste myndighet 

mellom årsmøtene.  

Styret har gjennom en ansettelsesavtale og instruks delegert den 

faglige drift til klubbens daglige leder. Styret gjennomfører 

regelmessige styremøter og fatter de nødvendige vedtak vedrørende 

klubbens drift. 

 

 

Styret 

Valgkomité 

Administrasjon 

Revisor/ 

Kontrollkomité 

Komité/ 

Utvalg/ 

Gruppe 

Komité/ 

Utvalg/ 

Gruppe 

Komité/ 

Utvalg/ 

Gruppe 

  

Komité/ 

Utvalg/ 

Gruppe 

Årsmøtet 



 

 

I tillegg til de på Årsmøtet valgte komitéer: Kontroll- og valgkomité, 

jfr. § 16 pkt. 14, har styret oppnevnt ulike komitéer/grupper for å 

ivareta forskjellige aktiviteter og grupper i klubben. For 

komitéer/utvalgs økonomiske forpliktelser hefter hele klubben. 

Komitéer/utvalg kan ikke inngå avtaler eller representere klubben 

utad uten styrets godkjennelse, § 23 3.avsnitt. 

Disse er: 

Handicapkomitéen, turneringskomitéen, banekomitéen og 

juniorkomitéen er ikke grupper eller avdelinger ihht § 23, men 

derimot komitéer underlagt styret i OPGK. De eksisterende grupper, 

seniorgruppa, herregruppa og damegruppa er heller ikke grupper 

eller avdelinger ihht § 23, men grupper uten formell tilknytning til 

klubben. 

 

 



 

Sak 14  

Sak 14 a) 

Valgkomitéens Forslag til Styre i Oppegård Golfklubb 2020  

Leder Jan Lund       Ikke på valg 

Nestleder Jørn M. Olsen       Gjenvalg 2 år 

Styremedlem Erik Halvorsen      Ikke på valg 

Styremedlem Lise Søgaard       Gjenvalg 2 år 

Styremedlem Caroline Sponheim      Gjenvalg 2 år 

Varamedlem Ann Kristin Tangen     Ikke på valg  

Varamedlem Bjørn Falch      Gjenvalg 2 år 

Sak 14 b) 

Valgkomitéens forslag til kontrollutvalg i Oppegård Golfklubb 2020  

Leder   Carl Magnus Christiansen  Opprykk fra fast medlem 

Kontrollmedlem Hans Alfred Unneland   Ny velges for 1 år 

Varamedlem  Petter Clemetsen   Ny velges for 1 år 

Sak 14 c) 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OPGK har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

Styre gires fullmakt til å utnevne representanter til samlinger/ting hvor OPGK skal være tilstede. 

Sak 14 d) 

Styrets forslag til Valgkomite i Oppegård Golfklubb 2020  

Leder    Stig Grongstad     Gjenvalg 1 år    

Komitemedlem  Erik Aas      Ny velges for 1 år  

Komitemedlem  Tomm Søgaard Gjenvalg  Gjenvalg 1 år 

Varamedlem  Morten Haukedal   Nedrykk fra fast medlem 



Sak 10 f) 

Sak 15 

ENGASJERE REVISOR I HENHOLD TIL NIF´S BESTEMMELSER 

 

Engasjert revisor var BDO i 2019. Styre foreslår gjenoppnevning av 

BDO for 2020, jfr § 16 pkt.15. 

 


