ÅRSMØTE 2019
Onsdag 27. februar 2019 kl. 18.00 på Klubbhuset til Mandal
GK
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Sak 1:

Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:
Innkallingen - godkjennes.

Sak 2:

Konstituering

Styrets forslag til vedtak:
2.1:

Valg av dirigent:

____________________ velges som dirigent
2.2:

Valg av referent:

____________________velges som referent
2.3:

Valg av protokollkomité – to medlemmer

_________________ og ________________ velges som protokollkomité

Sak 3:

Godkjenninger

Forretningsorden
1. Ledelse og protokollføring
- Årsmøtet ledes av den valgte dirigent
- Protokoll føres av den valgte referent
2. Regulering av ordskifte
- Dirigenten har rett til å foreslå forkortet taletid
- Dirigenten foreslår å sette strek for en debatt når dette synes nødvendig
- En person kan ta ordet inntil tre ganger pr debatt
3. Votering
- Alle forslag som skal voteres over, må leveres skriftlig til dirigenten
- Forslag må være undertegnet av forslagsstiller
- Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.
4. Saker til behandling
- Kun saker nevnt i innkallingen kan behandles, med mindre 2/3 av de fremmøtte krever det.
- Beslutning om dette kan kun tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.
5. Valg
- Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de
avgitte stemmene for å være gyldig.
- Valg foretas skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag.

- Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddel inneha det antall forskjellige
kandidater som skal velges ved vedkommende avstemning.
Styrets forslag til vedtak:
3.1: Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden - godkjennes
3.2: Godkjenning av sakliste (se forsiden)
Sakliste - godkjennes

Sak 4:
Sak 4.1:

Årsberetninger
Styrets årsberetning:

Styrets årsberetning for 2018.
Styret har bestått av følgende personer:
Styreleder
Nest leder/sekretær
Styremedlem

Varamedlem

Rune Svennevik
Richard Eriksen
Mette Erklev
Anne Rita Meberg
Raymond Tørresen.
Cecilie Førsund
Einar Skårdal

I tillegg er Steinar Vatnedal og Jan Roald Ruud kaldt inn til samtlige styremøter.
ØKONOMI:
Jan Roald har som tidligere hatt en veldig god oppfølging av budsjettet. Vi har i
år et lite overskudd litt mer enn budsjettert.
(Viser til Jan Roald gjennomgang av økonomien)
Ansatte 2017.
Greenkeeper:
Mikkel Møller Schou
Deltid/bane:
Arild Håland
Kontor/altmuligmann: Steinar Vatnedal.
Kaffe:
Turid Fyksen
Rose Jakobsen.
Vi har i år hatt samarbeid med Nav. Vi har hatt 2 stk. på jobbtrening i
sommerhalvåret. Disse har klippet kanter, malt verkstedet og gjort annet arbeid
på banen. Dette har vært meget positivt for klubben. Vi håper på et samarbeid
med Nav i 2019.
Arnold Oftenes og Tollman Nilsen har i år bidratt Mikkel med klipping av
fairways og røff.
Ballplukker på ranchen har vært Glenn Aaserød Konsmo.
Det var i år 25 år siden klubben ble stiftet. I den forbindelsen ble det avholdt en
jubileumsturnering og åpning av det nye nærspills-området. På kvelden var det
jubileumsfest.
Her fikk Mandal golfklubb et nytt Æresmedlem. Kjell Røysland ble æresmedlem
for sitt mangeårig arbeid for golfklubben. Vel fortjent.
Den tørre sommeren ga oss noen utfordringer med å holde banen og spesielt
greenen grønne. Lite vann i dammen ble løst med mer vann fra kommunen. Ny
pumpe og styringskontroll skal være på plass inne 1 mai 2019.

Mandal golfklubb deltok i folkehelse uka. Her stilte Norges golf forbund med
Lise Bjørnstad og Svein Einarstøl. De holdt et flott foredrag om golf og helse.
Dette foredraget var det som trakk flest folk på dagtid i denne uken. Takk til
John Jansen som stod for dette arrangementet.
Styret vil rekke en stor takk til alle som på en positiv måte bidrar til klubben.
Dere er alle bidragsytere til at Mandal golfklubb er et godt sted å være. Uten
frivillig innsats ingen klubb så tusen takk for en kjempejobb.

Styreleder.
Rune Svennevik.

Sak 4.2:

Komiteenes årsberetninger

Turnerings- og handicapkomiteens årsberetning 2018
Komiteen har i 2018 bestått av:
Edmund Jaabæk (leder) Tutti Ericson, Lisa Sanden, Alf Ljosland,
Hans Djupvik, Rune Halvorsen, Lisa Sanden, Gunnar Førsund, Halfrid Os Steinar Vatnedal
(Hcp-ansvarlig).
Det ble i løpet av sesongen avviklet følgende turneringer:
Navn Turnering
Lindesnes Avis - Vårs
Flaggturnering
Klubbkamp Kvinesdal-Mandal
Pink Cup
Nordea Pairs
Sommergolfen/Jubileumsturnering 2018
Kjettingen Open
Skalldyrgolf
Klubbmesterskap
Klubbmesterskap Fourball
Best Married Lovers
Bykamp Mandal –Kristiansand
Høstjakten
Firma Cup
Match Play
Berry Alloc Onsdagsturnering
Totalt spillere innom onsdagsturenringen
LEAN Consulting Tour

2018
47
Utgått
31
52
Utgått
65
27
17
33
Utgått
20
33
25
23

2017
47
29
43
56

2015
51
34
43
48
28

2014
61
29
48
48
24

65
30

2016
39
25
34
56
16
96
31

31

42

39
14
26
35
26
25

39
16
Avlyst
Avlyst
35
20

43
10
Avlyst
41
35
22

41
18
42
54
26
22

30*
75

33*
80

39*
79
15

36*
81
22

40*
87
19

IA

* Antall spillere som har spilt minst 9 runder i turneringen.
Klubbmestere:

Simen S. Jørgensen og Turid Røksland

Nordea Paris regionfinale: Samarbeidsavtalen mellom NGF og Nordea utgikk ved årsskiftet
2016/2017
Mandal Golfklubb vant klubbkampen mot Utsikten Golfklubb. Bykampen mot Kristiansand
ble vunnet av Kristiansand.
Lag NM herrer som ble arrangert på Utsikten Golfklubb stilte følgende:
Simen S. Jørgensen, Edmund Jaabæk, Rune Svennevik og Jørgen Hestås. Resultatet ble nr. 5 i
2.div.
Lag NM damer stilte følgende: Turid Røksland, Wenche H. Vetås. Resultat ble en 2 plass for
andre året på rad i 2.div..

Pink Cup.
Vi fikk inn kr. 17 720.- vi fikk dessverre ikke deltatt i landsfinalen i år som ble avholdt på
Bogstad Golfbane. Fra 2019 er det damegruppa som har fått ansvar for alle aktiviteter og
innsamlinger for Pink Cup.

Komiteen har i år hatt 4 møter. Vi har i 2018 forsøkt å tenke litt nytt, hvor noe ble positivt og
noe mindre positivt. Det vil med høyst sannsynlighet også i 2019 gjort ytterligere myldring
med tanke på hvordan turneringene vil bli gjennomført.
Komiteen har ordnet med turneringsbestemmelser, påmeldingslister, startlister, lokale
regler/flaggplassering, registrering, resultatlister. Premieutdeling blir på klubbhuset i mars
2019.
Vi har også i år brukt Gobex-kort i nesten alle turneringer.
Jeg vil også takke Tutti Ericson og Alf Ljosland for å ha vært ansvarlig for Berry Alloc
Onsdagsturneringen som han utførte på en glimrende måte.
Tilslutt vil jeg takke alle i komiteen for å ha vist og tatt ansvar.

Handikap:
I år er fordelingen av kort slik: 203 stk. (215) herrer med gjennom snitt hcp 22,45 (23,10) og
64 (65) damer med gjennom snitt hcp 28,84 (29,12) har etablert hcp, mens 114 herrer og 61
damer har over 36 i hcp.
Det er utstedet 442 kort i år mot 451 i fjor.

Turnerings- og handicapkomiteen.

Årsmelding 2018 – Damegruppa
I år har damegruppa bestått av:
Elisabeth Thomassen,
Siri Fyllingen Johnsen,
Paula Oikarainen Pedersen
Britt Andersen.
Tirsdag er damenes faste spilledag, og vi startet i mai og holdt på ut september. I år har været
vært helt på damenes side, og vi har hatt de fleste rundene i solskinn. Mellom 10-15 damer
har møtt opp på dame dagene, og vi har hatt et variert program. Det er spesielt populært med
scramble, men vi har spilt både slagspill og arrangert vanlige Stableford-turneringer.
Som tidligere år har vi vært på besøk til både Bjaavann- og Randesund golfklubb.
Kristiansandsdamene har slått seg sammen med Bjaavann-damene, men vi fikk likevel
komme og spille begge banene i Kristiansand. Damene fra Bjaavann og Randesund var på
besøk i Mandal 21.08, og da var vi 25 damer som i nydelig sommervær spilte turnering.
Damene pleier hvert år å dra på tur til Kragerø, og det gjorde vi i år også. Vanligvis spiller vi
3 runder i Kragerø, men i år spilte vi Arendal på vei bort. Det var en del damer som ikke
hadde spilt den banen før, så det var veldig gøy. Vi koste oss som vanlig på tur, og vi var
heldig med været selv om resten av Sørlandet stod under vann.
Takk til alle damer som har stilt opp på dame dagene!
Elisabeth Thomassen og Siri F. Johnsen takker for seg i komiteen. Wenche Rinden og Sissel
Sporaland er nye medlemmer i damekomiteen for 2019.
På vegne av damegruppa
Britt Andersen

Årsmelding 2018 - Seniorkomitéen
Styremedlemmer
Anne-Grete Nøding
Kjell Horpestad
Arne Hogganvik
Terje Gabrielsen
Anna Eikestøl, kasserer
Møter
Det har vært holdt tilsammen fem komitémøter utenom samrådinger i tilknytning til
torsdagssamlingene. I vårhalvåret ble den årlige utenlandsturen planlagt, forberedelser til
torsdagsspill og besøk og gjenbesøk av seniorene i Kristiansand GK
Tur
Turen var 19.-22. august og med 21 deltakere. Årets tur gikk til Sverige, med overnatting på
Tanums Gestgiveri, Tanumshede og spill på Strømstad GK i to dager. Oskar Einar fraktet oss
i buss, Sirdalsbussen AS. I bussen var vi 17, men resten kjørte i to privatbiler. Strømstad GK
hadde biler til alle som ønsket det.
Torsdagssamlinger

I vårhalvåret hadde vi fem samlinger på Valle. En torsdag ble spillet avlyst p.g.a. dårlig vær.
Vi hadde besøk fra Kristiansand GK. Tilsammen var vi 117 spillere på samlingene i
vårhalvåret I høsthalvåret hadde vi ni samlinger med totalt 155 spillere, pluss tur til Sverige
med 21 spillere. Gjenvisitt fra Kristiansand GK med tilsammen 33 spillere på banen. Totalt
frammøte på 14 gjennomførte spilledager har vært 272 (gjennomsnitt 8-33). Spillet har variert
mellom individuell konkurranse og “Texas”. Før høstavslutningen hadde vi en runde med “3
køller i baggen”. Mange syntes dette var gøy. Premieringen har holdt et rimelig nivå, og
konkurransen om best utslag på hull 2 er alltid med.
Annet
Vaffelrøre er ferdiglaget når vi kommer på torsdagene, og så sørger styret for at det blir kaffe
og vafler til alle når runden er ferdig. Lotteriet er alltid en like fornøyelig avslutning på
torsdagsrunden, Sesongslutt 27. september ble etter runden markert med premiering til alle
spillerne. Traktering med rikelig lapskaus fra “Nøding”. Dessuten kaffe og heimelaga
krydderkake til alle
.
Økonomi
Inntektene i år har vært fra startkontingent og lotteri. Overføring til Mandal GK er på kr
4205,- Mandal golfklubb
08.11.2018
For seniorgruppa
Anna Eikestøl

Juniorkomiteens årsberetning 2018
Dessverre har vi ikke lykkes fullt ut med å rekruttere nye medlemmer i begge gruppene. Vi
har kun klart å utligne de få som sluttet med nye golfere i begge gruppene. Komitéen (Alf,
Simen, Hjalmar, Gunnar og Espen) har jobbet sammen med styret for å få til et kontinuerlig
treningsopplegg for begge gruppene. Simen har vært hovedtrener for begge gruppene.
Det har vært lite ekstern turneringsaktivitet i gruppa i år basert på dalende interesse for dette
for så vel etablerte golfere som de nye som kommer til. Dette grunner også noe i at Vi har i
2018 hatt en flott gruppe med 10-12 aktive golfere fordelt på Knøtter og Junior denne
sesongen. lavterskeltilbudet i Ager Tour Junior er avviklet. Vi hadde en vennskapsturnering i
Kristiansand, og vi setter pris på samarbeidet med KGK på dette området. Det vil vi fortsette
med i 2019. Alltid moro å reise på turneringer. I tillegg har de etablerte juniorene våre gjort
seg bemerket i flere lokale turneringer med bra plasseringer.
I 2018 har Juniorgruppa deltatt i et felles satsingsprosjekt for rekruttering og samkjøring av
Juniorgolf på Sørlandet. De som er med i dette prosjektet er MGK, KGK, Bjaavann, Grimstad
og Utsikten. «Sørlandsprosjektet» har som intensjon å styrke samarbeidet mellom klubbene,
øke kompetanse og bidra til positiv rekruttering i barne- og ungdomssegmentene i klubbene
på Sørlandet. Dette prosjektet har ikke helt fungert etter hensikt dessverre, men har gitt oss et
bredere kontaktnett i de andre klubbene, og gitt oss noen idéer til videre arbeid. Det har blitt
arrangert to aktivitetsdager i regi av prosjektet (på hhv KGK og Grimstad). Dette var en stor
suksess blant de deltakende juniorene.

Vi har avviklet noe inne trening på simulatoren i starten av året, men fikk dessverre ikke til
noe organisert på høsten i år. Dette er et supert supplement for de unge, og er med på å
opprettholde kontinuiteten for de unge. Denne treningsformen videreføres i 2019 også. Som
en avslutning for juniorene i høst ble det tradisjonelt arrangert en 4-hulls mix scrambleturnering med påfølgende pizza og brus i klubbhuset for knøtter og juniorer.
Vi avviklet en åpen familiedag målrettet mot familier i nærområdet (Skjebstad /Vestnes), samt
noe promotering via Facebook til hele Mandal også. Det var lite oppmøte, men de som stilte
opp fikk en flott dag i solen sammen med oss. Dette skal gjentas i 2019 også.
Juniorkomiteen har vært aktiv på Mandal Golfklubbs web-sider. Mange artikler er publisert i
sammenheng med aktiviteter knyttet til Knøtte- og Junior-golf. I tillegg er gruppen
«Juniorgruppa Mandal golfklubb» på Facebook aktiv der vi informerer foreldre og spillere om
hva som skjer på treninger og samt felles beskjeder. Brukes også til å promotere turneringer
utenfor Mandal.
Junior komiteen takker igjen for en flott sesong med masse gode minner og resultater. Vi
gleder oss til 2019-sesongen, og ser frem til mye moro golf for alle de yngste i klubben.
Januar 2019
for Komitéen
Alf Skagestad

Banekomiteens årsmelding - 2018.
Komiteen har bestått av:
Leder: Rune Vetås
Medlem: Torbjørn Røksland
Ivar Kristensen
Kjell Horpestad
.
Året 2018 har vi konsentrert oss om vedlikehold av banen. Vi startet året med felles dugnad,
der vi fikk ryddet og brent mye. Dugnaden for hullansvarlige ble heldigvis mindre i år, takker
være 3 stk. fra Nav som gjorde en fantastisk jobb, ledet av Mikkel.
Vi fikk lagt ut kunstgress på driving rangen, men ble ikke helt ferdig. Det må vi få gjort i år.
Det ble gjort en formidabel jobb på banen etter besøket av « Knut »
Vi er heldige som har Kjell og Karsten som lagt rør for å lede vann vekk fra banen. Personlig
er jeg fornøyd med at det ble plantet ny bjørk på hull 9.
I 2019 må vi gjort noe med bunkeren på hull 2. Tette igjen eller???
Det er også veldig bra med innsamling til asfalterings av veien inn til klubbhuset, håper vi
kommer i mål i 2019.
Håper alle får en fin golfsesong.
For Banekomiteen:
Rune Vetås.

Styrets forslag til vedtak:
4.1: Styrets årsberetning for 2018
Styrets årsberetning 2018 - godkjennes
4.2: Komiteenes årsberetninger for 2018
Komiteenes årsberetninger 2018 - godkjennes.

Sak 5:

Regnskap 2018 (se saksdokumenter i egne vedlegg)

Styrets forslag til vedtak:
5.1: Regnskap 2018
Regnskap for 2018 – godkjennes
5.2: Revisjonsrapport 2018 (legges frem på årsmøtet)
Revisjonsrapport 2018 – tas til etterretning

Sak 6:
6.1:

Saker fremmet av styret
Handlingsplan 2017 (ligger vedlagt)

Styrets forslag til vedtak:
Handlingsplan 2019 – godkjennes.
6.2:

Organisasjonsplan 2017 (ligger vedlagt)

Styrets forslag til vedtak:
Organisasjonsplan 2019 – godkjennes.
6.3:

Strategiplan 2019 - 2022 (ligger vedlagt)

Styrets forslag til vedtak:
Strategiplan 2019 – godkjennes

Sak 7:

Kontingent 2019

Styrets forslår å heve kontingent og spillerett med ca. 3%
Styrets forslag til vedtak:
Heving av kontingent og spillerett - godkjennes

Sak 8:

Budsjett 2019 (se saksdokumenter i egne vedlegg)

Styrets forslag til vedtak:
Budsjettforslag for 2019 – godkjennes.

Sak 9:

Saker fremmet av medlemmene

Ingen saker er innsendt før fristen.

Sak 10:

Valg

