
Referat fra Årsmøte 
20. Mars 2019 kl. 1800 

Olaløkka 

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble lest opp og godkjent. 

23 stk tilstede+ 6 styremedlemmer. 

Godkjent. 

Sak 2 - Valg av ordstyrer og referent 
Harry Teague ble valgt som ordstyrer. 
Tone Johnsen og Tove Irene Jonas ble valgt som referenter. 

Godkjent. 

Sak 3 - Protokoll 
Tor Arne Fosse og Atle Kiel ble valgt til å underskrive protokollen. 

Godkjent. 

Sak 4 - Beretninger 
Leder gjennomgikk Leders ord i plenum, de øvrige beretninger fra grupper og komiteer 
oppfordres til egen gjennomlesning. 

Årsmøte hadde noen kommentarer og forslag til økning av medlemsmassen. Det fremkom 
forslag om kontakt til bedrifter i området, evt bedriftsmedlemsskap, skoler, rabatt ift VTG, ta 
med en venn etc. Uansett viktig at alle medlemmer promoterer klubb og VTG-kurs som 
bidrag til å øke antall medlemmer i klubben. 

Styrets årsberetning godkjent. 
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Sak 5 - Regnskap 
Regnskap 2018 og rapport fra regnskapsfører Tema Regnskap ble gjennomgått og presentert 
for årsmøte. 

Klubbens revisorer har gjennomgått regnskapet og har ingenting å bemerke. 

Årsmøte hadde ingen spørsmål eller innsigelser vedrørende regnskapet. 

Regnskap godkjent. 

Sak 6- Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag. 

Sak 7 - Kontingent 
Styret foreslo ingen endring for medlemsavgift for 2019: 

Medlemsavgifter 2018 2019 

Hovedmedlem 3.825,- 3.825,- 

Samboer/ektefelle 3.125,- 3.125,- 

Pensjonist 3.125,- 3.125,- 

Junior opptil 19 år 1.275,- 1.275,- 

Studenter og vernepliktige opptil 25 år 1.825,- 1.825,- 

Familie 2 voksne+ 1 junior 7.575,- 7.575,- 

Pris for hvert ekstra barn 550,- 550,- 

Greenfeemedlemskap 1.200,- 1.200,- 

Knøtter opptil 9 år 625,- 625,- 

Årsmøte kom med innspill til endring av pris på medlemskap: 

Forslag 1 
Medlemskap «Inntil fylte 30 år» kr 1.825, og dette erstatter medlemskap «Studenter og 
vernepliktig opptil 25 år». 

Forslag godkjent med 24 mot 4 stemmer. 

Forslag 2 
Medlemskap «Pensjonist» økes til samme pris som medlemskap «Hovedmedlem» kr 3.825. 

Forslag godkjent med 19 mot 7 stemmer. 

Øvrige priser for medlemskap godkjent. 
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Sak 8 - Budsjett 
Leder hadde en gjennomgang av budsjettet med utdyping av noen poster. 

Inntektssiden er budsjettert noe lavere enn regnskapet 2018. Hovedårsak i en lavere 
budsjettpost på tilskudd og støtte er at det kun er ordinære og kjente faste poster som er lagt 
inn i budsjettet. 

Kostnadssiden er betydelig høyere budsjettert enn regnskapet 2018. Hovedposten for 
økningen er kostnader vedr vedlikehold bane på kr 550.000, og dette er vanningsanlegg til 
banen. 

Budsjettet viser et negativt driftsresultat på kr 503.100. 

Totalinvestering av vanningsanlegg er betydelig og denne summen er da klubben sitt bidrag 
for vanningsanlegget som ellers besørges av Arvid Kjos. På grunnlag av god økonomi og 
egenkapital ønsker styret å bidra til denne investeringen som vil være svært positivt for 
banekvaliteten. Årsmøte kom frem med noen forslag om ulike alternativer for søknader og 
tilskudd som styret undersøker videre. 
Oppsummert så ble investering i vanningsanlegg positivt mottatt av årsmøte. 

Ingen ytterligere spørsmål eller innsigelser til budsjettet. 

Budsjett godkjent. 

Sak 9- Valg 

Valgkomiteen for 2018 har bestått av: 
Hilde Hartmann 
Knut Iver Holter 

Valgkomiteens forslag for 2019: 

Leder: Harry Teague 

Nestleder: Torry Engh 

Sekretær: Ingun Aulom 

Kasserer: Tone Johnsen 

Styremedlem: Erlend Storbråthen 

Styremedlem: Emil Borge 

Varamedlem: Per Rosengren 

Varamedlem: Ragnar Rovold 

Ikke på valg, 1 år igjen 

Velges for 2 år 

Velges for 2 år 

Ikke på valg, I år igjen 

Velges for 2 år 

Ikke på valg, 1 år igjen 

Velges for 2 år 

Velges for 1 år 
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Revisor: Tom Iversen Velges for 2 år 

Revisor: Svein Harald Hansen Ikke på valg, 1 år igjen 

Valgkomite: Knut Iver Holter Velges for 2 år 

Valgkomite: Hilde Hattman Ikke på valg, 1 år igjen 

Godkjent. 

Leder takket forsamlingen for frammøtet. 

Jessheim 20.03.2019 

----~-·- ~~·---------- 
Atle Kjihl Tor Arne Fosse 
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