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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: Årsberetninger 
 
 
Sak 4.1:  Styrets årsberetning: 
 
 
                                   Styrets årsberetning for 2022. 
 

 

Styret har bestått av følgende personer 

 

Styreleder  Rune Svennevik 

Nestleder  Richard Eriksen 

Sekretær  Kari Stalsberg Møll 

Styremedlem Raymond Tørressen 

Styremedlem Irene Lunde 

Varamedlem Lotte Fredriksen 

                  Edmund Jaabæk 

 

I tillegg er Steinar Vatnedal og Jan Roald Ruud innkalt til samtlige styremøter. 

 

Det er avholdt 10 styremøter. 

 

Klubben kan se tilbake på et nytt godt år. Fin vår og mange greenfee spillere før 

sesongen var i gang. Dette gjorde at vi fikk en fin start på sesongen både sportslig og 

økonomisk. 



Vi har i år som tidligere drevet etter gjeldene budsjett.  

Det er i år blitt et godt resultat på pluss siden. Noe bedre enn budsjett. (Viser til 

Regnskap) 

 

Medlemstallet er i 2022 på 616 medlemmer.  

Det blir jobbet bra i alle avdelinger. Vi får gode tilbakemeldinger på at vi er en 

inkluderende klubb. 

Her gjør mange i klubben en god jobb med å ivareta nye og gamle medlemmer. 

 

Simulator rommet er blitt godt brukt gjennom vinteren men det er fortsatt plass til fler. 

Knøtte og Junior gruppa har hatt ukentlig treninger. 

Det er avholdt diverse kurser og pro timer. Dette har ført til mange lange og rette slag 

for enkelte av medlemmene. 

Simulatorene har hatt litt innkjørings problemer. Kristoffer Bodin har gjort en 

kjempejobb med å få dette på plass. Den siste tiden har det fungert bra. 

Maskinparken ble i år utvidet med en ny fairway klipper.  

Klippeaggregat er levert til Arendal for sliping som tidligere. 

 

Sponsorer 

Sponsorgruppen gjør i år igjen en kjempejobb mot sponsorene våre.  

Nye er kommet til. 

Dette er av stor betydning for arbeid i klubben. 

Sponsorturneringen ble avholdt inne på simulatorene med hyggelig sammeling og 

gode tilbakemeldinger fra sponsorene. 

 

Klippere/grevlinger. 

Arnold Oftenes, Tollman Nilsen, Magne Sandtveit og Tor Stray har stått for klipping 

av fairway og semirøff. 

Sammen med Arild Håland og Trygve Gundersen som har ansvar for greener og 

utslag har de levert en perfekt bane gjennom hele sesongen. 

Grevlingane og damene rundt klubbhuset står på gjennom sesongen. Hull 7 ble 

ryddet på høyre side i skogen og fått et område med semirøff. Det blir ryddet og stelt 

rundt hele banen. Driving rangen har fått nett i enden slik at det når er mulig å bruke 

driveren. 



Glenn Aaserød Korsmo har stått for plukking av baller på rangen. 

 

Ansatte. 

Vi har i år hatt sesongarbeidere og deltidsansatte på bane og kaffe. 

 

Daglig Leder:  Steinar Vatnedal 

 

Banearbeider:  Arild Håland 

    Trygve Gundersen 

 

Kiosk/kaffe.  Rose Jacobsen 

              Tuva Breland 

                       Amandus Vatnedal 

 

Styret ønsker og rette en stor takk til alle ansatte, tillitsvalgte og de som stiller frivillig 

opp for klubben. 

Uten innsats fra alle dere som bidrar ville det ikke vært mulig og ha et slikt fint anlegg 

og godt miljø. 

Mandal golfklubb er et godt sted å være. 

 

Styret 

 
  
 
 
 
Sak 4.2: Komiteenes årsberetninger   
 
 
Årsberetning 2022 - Turnerings- og handicapkomiteens 
 
Komiteen har i 2022 bestått av: 
Eirik Aanensen (leder, på valg), Simen Jørgensen, Kristoffer Bodin, Sverre Salvesen 
Skjørten, Tommy Antonsen, Kristian Winje og Rune Brønstad. 
Steinar Vatnedal er Hcp-ansvarlig. 
 
Turneringsoversikt (Tabellen viser antall deltakere, antall lag i Frydenbøcup): 
 
 
 



Navn på turnering 2022       2021 2020        2019 2018       2017 2016 

Vårsleppet  Avlyst 39 47 47 47 39 

Klubbkamp 
Kristiansand 

 24 33 40 33 35 Avlyst 

Pinsegolf  23 52     

Sport 1 
sommergolf 

48 28 39     

Nøsted & open 42 39  29 27 30 31 

Klubbmesterskap 44 53 52 39 33 39 39 

Best Married 
Lovers 

32 18 34 32 20 26 Avlyst 

Mandal Hotell 
Høstjakta 

68 76 61 Avlyst 25 26 35 

Frydenbø 
firmacup 

 23 30 24 23 25 20 

Mandal Hotell 
Matchplay 

10 28 27     

Kiwi 
onsdagsturnering 
(spilt minst 9 
runder) 

47 52 68 32 30 33 39 

Kiwi 
onsdagsturnering 
(spilt minst 1 
runde 

104 117 114 86 75 80 79 

Sørlandstour 8       

Sparebanken 
Sør og 
Sørmegleren 

69       

Klubbkamp 
Kvinesdal 

Avlyst Avlyst Avlsyt Avlyst 31 43 34 

 
Året som har gått: 
 
2022 ble første året etter korona der vi kunne spille turneringer som normalt, og 
gjennomføre turneringer uten avlysninger.  Vi arrangerte en god del turneringer med 
ok deltakelse. En komitee med liten rutine har prøvd å løse oppgavene etter beste 
evne. 
Sesongen startet med Vårsleppet som ble spilt som stableford turnering. 43 våryre 
deltakere var med. Turneringen ble vunnet av en suveren Frank Emmerick. 
Sparebanken sør og sørmegleren var neste turnering på programmet. Hele 69 
deltakere var med. Turneringen ble spilt som lag scramble. På vinnerlaget stilte 
følgende: Kristoffer Gorset Bodin, Øyvind Torsøe, Kristian Winje og Vegard 
Aanensen. 
Mandal Hotell match play ble spilt gjennom hele sesongen. Her var det kun 10 
deltakere i år. Oddbjørn Breland stakk til slutt av med seieren. 
Sport 1 Sommergolfen ble avholdt som en parturnering.  Her var det 48 deltakere 
med. Vinnere ble Tommy Antonsen og Rune Brønstad. 
Nøsted &open ble avholdt med 42 deltakere. Dette var en stableford turnering. 
Vinneren av turneringen ble Oddbjørn Breland. 



Best Married Lovers hadde i år 32 deltagere. Elisabeth Thommassen og Arnt 
Kallhovd stakk av med seieren. Som vanlig ble det avholdt fest etter turneringen. 
I samarbeid med flere klubber her på Sørlandet ble det avholdt Sørlandstour i år. 
Dette er en turnering for de med under 18,2 i hcp. Det var ikke flere enn 8 deltakere 
her i Mandal. Simen Jørgensen stakk av med seieren. 
Bykampen mot Kristiansand ble i år avholdt i Kristiansand. Hjemmelaget stakk av 
med seieren. 
Årets klubbmesterskap ble avholdt med 44 deltakere. Dameklassen ble vunnet av 
Aud Tove Egeli, mens Simen S. Jørgensen vant herreklassen. Klassevinnere for 
herrer ble: Kasper Jørgensen Nilsen (jr), Gunnar Førsund (sr), Rune Svennevik 
(eldre sr), Sigmund Skårdal (super sr).  Stableford vinner ble Espen Haven. 
Kiwi onsdagsturnering ble spilt på onsdager fra mai til september. Vi fortsatte i år 
også med å gi alle mulighet til å slå ut når de selv ønsket på onsdagene, men de 
fleste valgte å delta på shot gun startkl.18:00. Totalt deltok hele 114 spillere på minst 
én runde. Sammenlagt vant Oddbjørn Breland klasse A og Sondre Dahl Skrede vant 
klasse B. Knut Kvaal Persen vant eclectic klasse A, og Jostein Sneve vant eclectic 
klasse B. 
Mandal Hotell Match Play ble spilt som en cup gjennom hele sesongen. Vinner ble 
Oddbjørn Brelandsom slo Magnus Bjørnstad i finalen. 
Frydenbø Cup (tidligere firmacupen) spilles som match mellom tomannslag. 26 lag 
stilte i gruppespill på våren. De beste gikk videre til sluttspill på høsten. Finalen ble 
spilt mellom Viking Power og ENØK total. Vinnere ble Viking Power, laget bestod av: 
Steinar Vatnedal, Arnold Oftesnes, Svein Arne Bårdsen og Jan Roald Ruud. 
Turneringssesongen ble avsluttet med Mandal Hotel Høstjakten. Turneringen ble spilt 
som lagscramble med 68 deltakere. På vinner laget spilte: Oddbjørn Breland, Ole 
Breland, Karina Dybesland og Espen Haven. Etter turneringen ble det bankett på 
Mandal Hotell. 
 
Handikaptall for 2022 (2021):  

279 (277) herrer med gjennomsnitt hcp 22,99 (23,24) og 48 (51) damer med gjennom 
snitt hcp 26,03 (26,71) har etablert hcp. 191 (208) herrer og 85 (85) damer har over 
36 i hcp. Det er utstedt 603 kort i år mot 621 i 2021 

 
Mvh.  
Turnerings- og handikapkomiteen. 
 

 

Årsberetning 2022 – Damegruppa 
 
 
Nytt av året var «Order of Merit». Her kåret vi de beste turneringsspillerne på dame 

dagene. Det var 10 turneringsdager, hvorav de 5 beste rundene telte i det 

sammenlagte resultatet. Vinner av klasse 1 (hcp 0-36, slagspill) ble Wenche Rinden, 

og vinner av klasse 2 (hcp 36-54, stableford) ble Kari Stalsberg Møll. Ikke alle 

damene ønsket å delta i OM, så derfor hadde vi alltid en annen konkurranse i tillegg 

på OM dagene. 

Som tidligere år har vi også vært på besøk på Bjaavann GK og Kristiansand GK, og 



de har vært på gjenvisitt hos oss. 

I årets sesong har to av dame dagene blitt brukt til kurs med proen Daniel Jahnsen, 

og hele 16 damer benyttet seg av dette tilbudet. 

Det er tradisjon å dra på tur i løpet av høsten, og årets tur gikk til Bø i Telemark. Vi 

spilte Vrådal på fredagen og Norsjø lørdag og søndag. På lørdagen deltok vi i en stor 

turnering på Norsjø, og det var ekstra gøy at Aud Tove Egeli storspilte og ble beste 

dame i turneringen 

Alt i alt har sesongen 2022 vært bra, og damegruppa har overført 2000 kroner til 

klubben. 

Paula O. Pedersen og Reidun B. Ramfjord går nå ut av komiteen og blir erstattet av 

Anne Rita Meberg og Vivian Kristiansen. Elisabeth Thomassen og Britt Andersen 

fortsetter et år til. 

For Dame gruppen 

Britt Andersen 

 

 
 

Årsberetning 2022 - Seniorkomitéen 

Styremedlemmer 
Arne Hogganvik 
Tor Sverre Bentsen,  
Anna Eikestøl, kasserer 
Anne-Grete Nøding, leder 
 
Møter 
Det har vært holdt to komite-møter, utenom samrådinger på mail og telefon. 
Vi hadde et lite møte i februar og et hovedmøte i april for å sette opp spilleplan.  
Samt mye mailing med Kristiansand - og Grimstad golfklubb om felles spilling vår og 
høst. 
 
Som vanlig hjalp Oddbjørn Eikestøl oss med å lage en flott informasjon om 
torsdagsspillinger og oversikt over hvem som er i ledergruppa med telefon og mail, 
og som også ble delt ut på torsdager. 
 
Tur 
Seniorturen gikk i år til Hvide Klit i Danmark den 12. til 14. Juni.   Været var supert, 
bortsett fra litt sterk vind innimellom. De 24 golfere fra Mandal var veldig godt 
fornøyde både med bane og hotell.  Og Roars puttekonkurranse er alltid 
ettermiddagens høydepunkt.  
 
Torsdagssamlinger 
  Den første torsdagen i mai møtte der opp 34 seniorgolfere. Fantastisk, den store 
corona bølgen var forhåpentlig over. 



2. juni hadde vi besøk fra Kristiansand – og Grimstad golfklubber.  Været var 
fantastisk og banen enda bedre, så her var det bare smil og latter, og ledelsen godt 
fornøyd med et knirkefritt golftreff for 44 spillere. 
 
Første del av sesongen ble tradisjonelt avsluttet med jordbær og is, og på selveste St 
Hans var det et bra frammøte. 
 
I høsthalvåret hadde vi kun en spillestopp, 4. august, pg.av drittvær og bunkere fulle 
av vann. Banen ble stengt. 
Den 11. august var Mandal på gjenvisitt til Kristiansand, litt dårlig vær, og litt dårlig 
oppmøte fra vår klubb.  Og den 5. september var vi invitert til Grimstad, hyggelig, 
men det vi husker best er nok litt råstekte sveler. 
 
Spillet har variert mellom stableford og scramble, av og til i litt varierte former.    
Og det ble gjennomført en stableford og to scramble etter hverandre.  
Frammøte har variert mellom 22 og 34 spillere, men jevnt over ca. 27 stykker. 
Premiering har holdt et rimelig nivå, og konkurransen om nærmest hullet på hull 2 er 
alltid med. 
Vinlotteriet er alltid populært, og flasker blir loddet ut i forhold til antall lodd som blir 
solgt, og kun ei flaske pr person. 
 
Annet 
Som vanlig har vi vært kjempe fornøyd med Rose på kjøkkenet, steking av vafler og 
kaffekoking.  Renslighet i høysete. Hun fortjener all ros. 
Både sommer- og høstavslutning ble markert med noe ekstra godt. Som nevnt før 
Jordbær og is sist i juni, og lapskaus og kake til september avslutning. 
Alltid like populært. 
 
På siste samling i september ble vi enige om å sende en anmodning til styret om 
flere golfbiler som er i brukbar stand. Gjennomsnittsalderen øker, og flere har behov 
for bil slik at de fortsatt kan ha et godt og aktivt fritidsliv.  
Forslaget ble oversendt styret. 
 
Overskudd 
Kassereren overførte kr. 5.000.- til golfklubben. 
 
Anne-Grete Nøding 
 
 
 
 Årsberetning 2022 - Juniorkomiteen  
 
Sammendrag:  
Knøttegolfen går så det suser. Det er i snitt ca. 10-12 unge golfere på treningene 
med 18 stk. som rekord. Gruppen totalt sett er på over 30 knøtter. Ila. 2022 har det 
vært ca. 15 nye fjes innom på trening og ca. 20 har sluttet ila. 2022. Vi spiller inne på 
de nye simulatorene på vinteren og ute på treningsfelt og bane på sommerhalvåret. 
Det er kommet mange nye fjes ila. 2022, i tillegg til at gruppen med regelmessige har 
vokst og mer stabil enn tidligere år. Jenteandelen er stabilt på ca. 25 %. Flere 
foreldre har steppet inn og bidrar som aktivitetsledere etter behov på treningene. Det 



er avholdt scrambel-runde med pizza, brus og pokaler ifm. sommeravslutning og 
siste utetrening. Juniorsegmentet består i praksis av en spiller ved utgangen av 2022, 
som disponerer simulator til egentrening og deltar på treninger med Kristiansand GK. 
Her er det betydelig rom for forbedring på antall medlemmer og tilbudet på 
trenersiden. Det ble i 2022 bestemt å vurdere deltakelse i Golfjentene, og fra og med 
2023 er Mandal GK med i denne ordningen til NGF på Sørlandet. IMPACT 
Suppoerter er en ordning som lar medlemmer og andre støttespillere bidra 
økonomisk til juniorarbeidet i klubben. Brosjyrer finnes i klubbhuset. Det ble ikke 
deltakelse fra Mandal KG på Trener 1-kurs i 2022, men det avholdes kurs på Utsikten 
i 2023, så vi håper på deltakelse der.  
 
Knøtter:  
Etter en liten dvaleperiode på tampen av 2021 ifm. utbygging av simulatorbygget kom 
vi i gang med innendørs treninger i januar 2022. Gruppen totalt sett er på over 30 
knøtter. Ila. 2022 har det vært ca. 15 nye fjes innom på trening og ca. 20 har slutte i 
eller ila. 2022. Det er veldig stas med nye simulatorer. Vi fikk tre ganger så mye 
trening, og spillene på TrackMan slo veldig godt an. De yngste og ferskeste er 
spesielt glade i «monsterjakt», og bulls-eye og minigolf slår an hos de 
viderekommende. CaddyShack-simulatoren benyttes som driving range og til spill på 
«barnebanen». Putting green brukes til all slags idrett, f.eks. turn, fotball og golf en 
gang iblant.  
Vi trente innendørs frem til påske. På utetreningene rulleres det mellom stasjoner på 
putting green («tunnel», knock, «alignment» og løype), nærspillsområdet (chip, 
bunker, spill og spill med plastkøller og skumgummiballer), driving range (treff tønna 
eller nett) og spill på banen ca. hver 2-3 treninger. Vårsesongen ble rundet av med 
scramble, pizza, brus.  
Høstsesongen begynner ute samtidig med skolestart, og vi fortsatte med samme 
opplegg som på våren. Sesongavslutning før høstferien var med samme opplegg og 
utdeling av pokaler – veldig stas! Mange gledet seg til å begynne inne igjen, så 
simulatorene er en stor suksess også for de minste golferne.  
Fra å starte med covid-restriksjoner på antall deltakere har det vært en positiv trend 
på antall barn på treningene. Jevnt over har det vært omkring 10 knøtter per trening 
med ny rekord på 18 stykk på flere av simulatortreningene. Det er et jevnt tilsig av 
nye der venner blir med på trening for å prøve det ut, og ender opp som fast inventar. 
Jenteandelen er på ca. 25 %, og det har i 2022 blitt enighet om å bli med på 
Golfjentene i regi av NGF der en sammen med klubber på Sørlandet holder sosiale 
golfarrangementer på rundgang for jenter i juniorsegmentet. Mandal GK er vertskap 
for første arrangement i april 2023. 
 
Junior: 
Her har gruppen mer eller mindre forsvunnet ila. covid-årene. I tillegg til at noen av 
de faste passerte aldersgrensen er det generelt frafall. Kasper er igjen som eneste 
aktive i dette segmentet, og han disponerer en simulator en time hver uke til 
egentrening på vinterhalvåret. Kasper hospiterer på treninger i Kristiansand golfklubb 
i tillegg til egentrening i Mandal. Det har heller ikke vært trenere etter at Magnus 
måtte gi seg pga. jobb på våren 2022.  
Ifølge klubbens strategi skal vi ha et juniorsegment og elitesegment. Per i dag består 
det av en spiller uten trenere. Det er flere spillere som nærmer seg junior i alder og 
ferdigheter på knøttesegmentet, så noe «organisk» vekst på junior vil komme over 
tid. Likevel er det trolig nødvendig med en mer offensiv tilnærming for å få etablert og 



vedlikeholdt et tilbud for junior. Per i dag er aktivitetsledere kun foreldre som følger 
sine barn, så ideelt sett er vi på jakt etter foreldre til golfinteresserte barn i alderen 
12-19 år som ønsker å bidra. Alternativet er å begynne med tilbudet i form av 
treninger og trener, for så å rekruttere barn og evt. supplere med foreldre når 
gruppen er etablert.  
 
Golfjentene: 
Etter at det i 2022 ble en mer stabil gruppe med jenter på knøtte treningene ble det 
besluttet å vurdere å bli med i Golfjentene Sørlandet. Foreldrene til et par av jentene 
er interesserte i å følge dette opp. Etter informasjons- og oppstartsmøte i 
Kristiansand i februar ble det besluttet at Mandal GK går med i ordningen (300 kr/år) 
og at første arrangement i april legges til vår klubb. Da inviteres jente-spillere fra flere 
sørlandsklubber (Kristiansand, Bjaavann, Arendal, Grimstad) til lek, golfspill og 
bevertning.  
 
IMPACT – Golf supporter: 
Gjennom Harald i NGF har vi 2022 blitt med som klubb i en «supporter»-ordning der 
hvem som helst kan gå inn og donere en sum på 350 kr (eller mer) der alt over 100 
kr går til klubben og dens juniorarbeid. Som «bevis» på at man er en supporter får 
man en bag-tag med greengaffel og markør. På bag-tag’en er det en QR-kode som 
andre kan scanne for selv å bli en støttespiller fr juniorarbeidet.  Brosjyrer ligger i 
klubbhuset og info kommer på hjemmesiden.  
Innmelding: https://www.golfforbundet.no/supporter/  
Info om ordningen: https://www.norskgolf.no/vil-du-stotte-denne-gjengen-na-kan-du-
bli-supporter-for-ditt-eget-juniormiljo/103886 
 
Trenerutdanning: 
Det var i 2022 budsjettert med å kunne sende inntil 3 personer på Trener 1-kurs. 
Dessverre kom utlysningene nokså seint, og ingen av de aktuelle trenerne hadde 
anledning til å delta.  
 
 Erlend Fævelen 

 
 
 
Årsberetning 2022 – Banekomiteen 
 
Ikke mottatt 
 
.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
4.1: Styrets årsberetning for 2022 
Styrets årsberetning 2022 - godkjennes  
 
4.2: Komiteenes årsberetninger for 2022 
Komiteenes årsberetninger 2022 - godkjennes. 
 
 

https://www.golfforbundet.no/supporter/
https://www.norskgolf.no/vil-du-stotte-denne-gjengen-na-kan-du-bli-supporter-for-ditt-eget-juniormiljo/103886
https://www.norskgolf.no/vil-du-stotte-denne-gjengen-na-kan-du-bli-supporter-for-ditt-eget-juniormiljo/103886


 
Sak 5: Regnskap 2022 (se saksdokumenter i egne vedlegg) 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 

5.1: Regnskap 2022 
Regnskap for 2022 – godkjennes 

 
5.2: Revisjonsrapport 2022 (legges frem på årsmøtet) 
Revisjonsrapport 2022 – tas til etterretning 

 
 
Sak 6: Saker fremmet av styret 
 
 6.1: Handlingsplan 2023 (ligger vedlagt) 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Handlingsplan 2023 – godkjennes. 
 
 6.2: Organisasjonsplan 2023 (ligger vedlagt) 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Organisasjonsplan 2023 – godkjennes. 
 
 6.3: Ut bygging av klubbhus. (ligger vedlagt) 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Ut bygging av klubbhus. – godkjennes 
 
 
Sak 7: Kontingent 2023 
 
Styrets forslår å heve kontingent og spillerett med ca. 3% 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Heving av kontingent og spillerett - godkjennes 
 
 
 
Sak 8: Budsjett 2023 (se saksdokumenter i egne vedlegg) 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Budsjettforslag for 2023 – godkjennes. 
 
 
 
Sak 9: Saker fremmet av medlemmene 
 
Forslag 1 
  



Tid for å satse på fairwayer 
  
De siste årene har Mandal GK satset offensivt på en rekke tiltak og investeringer. Det 
mest ruvende er selvsagt utvidelsen av klubbhuset og kjøpet av tre simulatorer. 
Asfalteringen ved klubbhus og parkeringsplass er alle glade for. Det er også asfaltert 
på veier ute på banen. Ellers er det investert i klippere til både fairway og rough, rulle 
til greener, traktor og oppgraderinger ellers i maskinparken. Utslagsstedene på hull 4 
og 7 er det brukt midler på å ruste kraftig opp. Listen kan helt sikkert gjøres lenger. 
Dette er tiltak som medlemmene er begeistret for og som har løftet klubben mange 
hakk.  
  
Nå mener forslagsstilleren det er på tide å ruste opp fairwayene. På flere hull er 
fairwayene ujevne og humpete, noe som gir et dårlig inntrykk både for 
medlemmer og gjester. Det er gjort en del arbeid på hull 5, 6 og 9 - særlig på hull 5 - 
men ikke etter en overordnet plan. 
  
Forslaget er å sette av inntil 300.000 kroner for dette året til planer og tiltak for 
fairwayene. Det bør lages en faglig forankret plan for hvilke tiltak som er nødvendig 
på kort og lang sikt og hvordan det kan gjøres. Drenering er et viktig punkt. Eksterne 
krefter bør engasjeres i plan og kostnadsoverslag.  
  
Men allerede før en slik oversikt er klar, må det kjøpes jord og sand for å rette opp 
ujevnheter og hull på flere av fairwayene i år. Hull 3 og 5 peker seg ut i så måte. 
Fordelingen kan være 100.000 kroner til planer og inntil 200.000 kroner til strakstiltak 
på fairwayer. 
  
Kjartan Lavik 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Styret har i budsjettet for 2023 inkludert en utbedring av utslaget på hull 5. 
Utbedringen ble vedtatt i handlingsplanen på årsmøtet i 2022. Det er nå utarbeidet 
en plan og budsjett for utbedringen og styret planlegger gjennomføring før sommeren 
2023. Utbedring av fairwayer foreslås inkludert i handlingsplanen og det bør 
utarbeides en plan for alle fairwayene på banen. Klubben kan søke tippemidler til 
oppjustering av eksisterende anlegg. Det kan søkes om inntil 300 000 kr pr golfhull. 
Skal vi få fullverdige og gode fairwayer må de graves opp, dreneres på nytt og topp 
dekkes på en måte som drenerer godt. Den eksisterende massen på banen er for tett 
til å drenere tilstrekkelige mengder med vann. Retting av spillefeltet nå med bruk 
sand vil derfor ha mindre effekt. Styret foreslår at banekomiteen sammen med daglig 
leder utarbeider en helhetlig plan for forbedring av fairwayene. Planen skal inkludere 
prisoverslag, søknad om midler og fremdrift. Styret skal ha dette klart til årsmøtet 
2024. 
 
Forslag 2 
 
Rabatt på simulatorene 
 
Dette forslaget handler om å gi rabatt til medlemmene i klubben ved bruk av 
klubbens tre simulatorer. Ulike rabattordninger er vanlig på svært mange felt. Man 



kan skaffe seg rabatterte priser på offentlig transport, bompenger osb. Med 
medlemskap i lag og foreninger følger det ofte med ulike rabatter. Nær sagt alle 
butikkjeder gir oss lavere pris gjennom kundeklubber. Listen kan gjøres mye lenger.  
  
Også i Mandal golfklubb er det rabattordninger. På driving rangen kan man laste opp 
kortet for en viss sum og få ut flere ballbøtter enn man ville med ordinær pris. På 
simulatorene gis det nå rabatt etter tid på døgnet, ukedager og årstid (sommer). 
  
Konkret er forslaget at medlemmer kan betale inn 3000 kroner og få spille på 
simulatorene for 3600 kroner. For juniorer er forslaget at man kan betale 1500 kroner 
og få spille for 2000 kroner. Rabattordning kan organiseres gjennom Matchi. 
  
Kjartan Lavik 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Komiteen for bygging av simulatoren og styret har fulgt utviklingen på simulatoren 
gjennom året. Prisene er justert slik at det er mulig å spille for en grei pris. Samtidig 
er det viktig å oppnå inntekter som dekker utgiftene. Det viser seg at det er mest 
aktivitet på simulatorene når prisene er høyest. Prisen i helgene ble satt ned for å 
stimulere til mer spill. Det har ennå ikke hatt noen effekt. Prising av simulator 
evalueres av styret etter sesongen. Styret mener prisene pr i dag er greie for både for 
klubben og spillerne og de bør derfor fortsette som nå. 
 
 
Sak 10:  Valg  
 
 


