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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 2019. 
 
Styret har bestått av følgende personer: 

 

Styreleder   Rune Svennevik 

Nest leder/sekretær Richard Eriksen 

Styremedlem  Mette Erklev 

Anne Rita Meberg 

Raymond Tørresen. 

Varamedlem  Cecilie Førsund 

Einar Skårdal 

 

  

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

  

  

Styremøter: Det er avholdt 11 styremøter og behandlet 48 saker 

   

Vi fikk en storslått arv av ekteparet Erling og Sonja Danielsen på en million kr.  Man blir 

målløse og ydmyk av en slik gave. Håper vi som klubb kan forvalte denne på best mulig måte 

og hedre ekteparet Danielsen på en verdig måte. 

  

Vi har i år som tidligere drevet etter gjeldene budsjett. I år har det gledet oss at pluss siden er 

blitt bedre enn budsjett.  

  

Medlemstallet er ved nyttår 515 personer.  En pen liten økning. Gledelig er det at det er blitt 

en utskifting av medlemmer med ca. 100 nye  

Her kan vi rette en stor takk til VTG med Trond Cristian Høiberg og Simen Jørgensen i 

spissen for en fremragende jobb med nye medlemmer. 

Juniorgruppen har også sin del av æren. De vokser gradvis og har i år en solid gruppe i Knøtte 

og junior. Noe som har resultert i at foreldrene til disse barna har tatt VTG kurs og hengt seg 

på. 

  

Mandal Golfklubb har en stor oppgave foran seg med å ta vare på de nye medlemmene. Legge 

til rette for at de nye blir tatt godt vare på og får opplevelsen at det er et godt sted å være. 
  
Anlegg 
  
Asfaltering av vei inn til ble utført og til glede for alle.  Farten økte dessverre litt så her bør 

blir det fartsdempere for å senke farten til glede for våre naboer.  

Nytt lysanlegg er på plass på nærspillsområdet.  

  

  



Oppjustering av hull 4. Ny vei opp og ny bro over bekken er på plass i løpet av vinteren. Ny 

vei forbi pumpehuset. 

Nytt 48 og 40 utslag til glede for mange.   

Det vil bli montert en robotkipper på hull 4 for å bedre sikkerheten for banemannskapet. 

Det vil også bli en robotkipper på hull 9. Av samme årsak. 

  

Endelig er vi kommet i gang med utbedring av 40 utslagene. Vi har vært heldige og fått en 

torv kutter av kommunen som de trodde var ødelagt. Men en liten time en fredag kveld for 

Steinar så var det fikset. Hull 9 ble fikset og flere står for tur. 

  

For å få på plass disse tingene er det lagt ned en kjempeflott dugnadsinnsats blant våre 

medlemmer.   
  
Maskinpark. 
  
Vi har i år også levert klippe aggregatene våre til Arendal for sliping og vedlikehold.  

Det vil til neste år komme en ny semirough klipper. Den gamle ble det i år så mye kostnader 

på vedlikehold at det lønner seg for klubben å kjøpe ny. 

Øvrige maskiner vil med god oppfølging på vedlikehold vil de holde en stund til. 

Det vil i være behov for nyinvestering i maskiner de kommende årene. 

  
Sponsorer 
  
Vi har i år fått flere nye sponsorer.  

Dette har stor betydning for klubben. Årlig sponsor turnering med hyggelig sammenkomst og 

mat etter turnering har vist seg å være populært. 

Raymond og Dick har her gjort en kjempe innsats. 
  
Ansatte 
  
Greenkeeper          Mikkel Møller Schou  

Deltid bane.           Arild Håland 

  

Altmuligmann       Steinar Vatnedal 

  

Kiosk                    Turid Fyksen 

                             Rose Jakobsen 

                             Oda Førsund  

                             Ida Marie Igland 

  

Dugnads arbeid med klipping her har Arnold Oftenes, Tollman Nilsen og Bent Wilhelm 

Egeland bidratt. 

Det har i år vært 2-3 Stk. fra Nav som hjelp til med klipping og maling på banen. 

   

Styret vil rette en stor takk til alle som stiller opp for klubben.  

Uten innsatsen fra medlemmene ville det ikke vært mulig og ha et slikt fint anlegg og godt 

miljø. 

Mandal Golfklubb er et godt sted å være. 

 

Styreleder 

Rune Svennevik 



 

Sak 4.2: Komiteenes årsberetninger   

 
 

Årsberetning 2019 - Turnerings- og handicapkomiteens 
 

Komiteen har i 2019 bestått av: 

Edmund Jaabæk (leder), Simen Jørgensen, Jørgen Hestås 

Hans Djupvik, Gunnar Førsund, Sissel Helling Eskildsen. Steinar Vatnedal (Hcp-ansvarlig). 

 

Det ble i løpet av sesongen avviklet følgende turneringer: 

  

Navn Turnering 2019 2018 2017 2016 2015 

Vårsleppet 47 47 47 39 51 

Klubbkamp Kvinesdal-Mandal Avlyst 31 43 34 43 

Pink Cup 40 52 56 56 48 

Sommergolfen 33 65 65 96  

Nøsted & Open 29 27 30 31 31 

Skalldyrgolf  17    

Klubbmesterskap 39 33 39 39 43 

Best Married Lovers 32 20 26 Avlyst Avlyst 

Bykamp Mandal –Kristiansand 40 33 35 Avlyst 41 

Høstjakten Avlyst 25 26 35 35 

Firma Cup 24 23 25 20 22 

Berry Alloc Onsdagsturnering 32* 30* 33* 39* 36* 

Totalt spillere innom onsdagsturenringen 86 75 80 79 81 

LEAN Consulting Tour    15 22 

      

  

 

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

Klubbmestere:          Jørgen Hestås og Mirjam Slot Arntsen 

 

Klubbkampen mot Utsikten Golfklubb ble avlyst pga få påmeldte. Bykampen mot 

Kristiansand ble vunnet av Mandal med 336 poeng mot 300 til Kristiansand.  

 

Lag NM herrer som ble arrangert på Utsikten Golfklubb stilte følgende:  

Simen S. Jørgensen, Edmund Jaabæk, Magnus Bjørnstad og Jørgen Hestås. Resultatet ble nr. 

14 i 1.div.  

Lag NM damer stilte følgende i Sandefjord: Turid Røksland og Mirjam Slot Arntsen. Resultat 

ble en 5 plass i 2.div.. 

 

 

Pink Cup.  

Vi fikk inn kr. 22 700.- vi fikk dessverre ikke deltatt i landsfinalen i år som ble avholdt på 

Atlungstad Golfbane.  

 



Komiteen har i år hatt utfordringer med å få tilstrekkelig med deltagere til å kunne være med å 

opprettholde tilbudet på turneringer gjennom sesongen. Om det ikke lar seg gjøre å rekruttere 

flere medlemmer vil det høyst sannsynlig bli et redusert tilbud. 

 

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 og mobilinntasting i nesten alle turneringer.  

 

 

Til slutt vil jeg takke alle i komiteen for å ha vist og tatt ansvar. 

 

 

Handikap: 

 

I år er fordelingen av kort slik: 231 stk. (215) herrer med gjennom snitt hcp 22,58 (23,10) og 

66 (65) damer med gjennom snitt hcp 28,85 (29,12) har etablert hcp, mens 147 herrer og 66  

damer har over 36 i hcp.  

 

For turneringskomiteen. 

 

Edmund Jaabæk 

 

 

Årsberetning 2019 – Damegruppa 
 

Damegruppa 2019 har bestått av:  

 

Sissel Sporaland 

Wenche Rinden 

Paula Oikarainen Pedersen 

Britt Andersen 

Tirsdag er fortsatt damenes faste spilledag, og vi startet i mai og holdt på ut september. I år 

som i fjor, har været vært helt på damenes side. Vi har hatt de fleste rundene i solskinn! 

Mellom 10-20 damer har møtt opp på tirsdagene, og vi har hatt et variert program. Det er 

spesielt populært med scramble, men vi har spilt både slagspill og arrangert vanlige 

Stableford turneringer. Det som har vært ekstra gledelig i år, er at flere nye fjes har dukket 

opp. 

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 har også 

vært på besøk hos oss i Mandal, og vi var 31 damer som i nydelig sommervær spilte 

turnering. 

Mandalsdamene var også arrangør for den store dameturneringen, «Damer i sør». Denne 

turneringen blir holdt hvert år, og går på omgang mellom klubbene på Sørlandet. 30 damer 

deltok i denne turneringa, og det var Claire Jebsen fra Bjaavann som vant med hele 38 poeng. 



Anne Grethe Jakobsen fra Utsikten tok 2. plassen med 36 poeng, mens Turid Røksland fra 

Mandal kom på 3.plass med 33 poeng. 

Damene pleier hvert år å dra på tur, ofte til Kragerø, men sommeren 2019 skulle to års 

planlegging endelig realiseres. 17 damer fra Mandal GK dro på 1 ukes tur til Lofoten. Jorunn 

Frimannslund Pettersen og Sissel Sporaland var reisearrangører, og for en tur det ble! Damene 

fra sør skinte om kapp med sola i nord! Vi spilte 3 runder på Lofoten Links og ei runde på 

Bleik golfbane. Ellers ble det tid til både fjellturer, havfiske og bading. Turen var et eventyr 

fra begynnelse til slutt, og vi som var med er veldig takknemlig over alt arbeidet som Jorunn 

og Sissel hadde lagt ned. 

Damegruppa vil også takke alle som har deltatt på tirsdagene, og vi gleder oss til neste 

sesong! 

Paula Pedersen og Britt Andersen takker for seg i komiteen. Kristin H. Bentsen og Anne Beth 

Torkelsen stiller som nye medlemmer i damekomiteen for 2020. 

Overskudd fra damer i sør og damegruppa er overført til klubben. 

På vegne av damegruppa 

Britt Andersen 

 

Årsberetning 2019 - Seniorkomitéen  

Styremedlemmer 

Kjell Horpestad 

Arne Hogganvik 

Anna Eikestøl, kasserer 

Anne-Grete Nøding, leder 

 

Møter 
Det har vært holdt tilsammen fire komitemøter, utenom samrådinger i tilknytning til 

torsdagssamlingene.  

I vårhalvåret ble den årlige utenlandsturen planlagt, forberedelser til torsdagsspill og besøk og 

gjenbesøk av seniorene i Kr.sand GK. 

 

Tur 
Turen var 2. – 5. September og med 22 deltakere. 

Årets tur gikk til Hvide Klit Golf og Hotel.    Kjell var bookingsjef, og hadde ordnet turen på 

en suveren måte, og alle var veldig fornøyde.  Været var også bra, bortsett fra de to siste timer 

under putte konkurransen som Roar mesterlig ledet. Men humøret var på topp.  

 

Torsdagssamlinger 
I vårhalvåret måtte vi avlyse en torsdagsspilling pga været.  20. juni var vi på besøk til 

Kr.sand GK.  



I høsthalvåret måtte vi avlyse 2 torsdagsspillinger på gr. uvær.  Kr.and GK var på gjenvisitt 

den 8. august i strålende vær, og 36 spillere koste seg på den flotte banen vår.  

Totalt frammøte på 13 gjennomførte spilledager har vært et gjennomsnitt på 8 – 36 spillere. 

Men jevnt over ca 22 stykker. 

Spillet har variert mellom individuell konkurranse og ”Texas”. Vi hadde også en runde med 3 

køller, samt stableford med et obligatorisk kast. Alle syntes det var artig. 

Premieringen har holdt et rimelig nivå, og konkurransen om best utslag på hull 2 er alltid 

med. 

Vinlotteriet er alltid populært, og flasker blir loddet ut i forhold til antall lodd som blir solgt. 

 

Annet 
Vaffelrøre er ferdig laget når vi kommer på torsdagene. Kaffe kok og vaffelsteiking har styret 

i seniorgruppa hatt ansvar for. Men det er ønskelig å få en utenom styret til å stå for steking 

og kaffekoking slik at alle kan være med på spillinga. 

Både sommer og høstavslutning ble markert med noe ekstra godt.  Jordbær og is sist i juni, og 

lapskaus og krydderkake sist i september. Veldig populært. 

 

Økonomi 
Inntektene i år har vært fra startkontingent og lotteri. Overføring til Mandal GK er på kr 

1000.- 

 

Mandal Golfklubb 

01.12.19 

 

For seniorgruppa 

Anne-Grete Nøding 

 

 

 Årsberetning 2019 - Juniorkomiteen  

 
Vi har i 2019 hatt en flott vekst i knøttegruppa der det er over 20 aktive golfere nå (både 

gutter og jenter), samt at vi har fått noen nye medlemmer inn i den yngre delen av 

juniorgruppa. Vi har lykkes med å rekruttere nye medlemmer i begge gruppene i 2019. Noe 

frafall i juniorgruppen tilsier at vi nå har 8-10 aktive juniorspillere på treningene. Som et 

resultat av at knøtter rekrutterer sin venner har det kommet nye voksne medlemmer til 

klubben, og "gamle" medlemmer kommer tilbake som aktive. Dette er en meget positiv 

synergi av juniorkomiteens arbeid i år. STOR takk de de nye (hyper)aktive aktivitetslederne 

på knøttesiden! 

 

Komitéen i 2019 har bestått av Alf (leder), Espen, Magnus og Hjalmar, men har i løpet av året 

også inkludert de nye aktivitetslederne for knøttene (Erlend, Kristoffer, Kim og Lars) som 

medlemmer med møterett. Komiteen har jobbet sammen med styret for å få til et kontinuerlig 

treningsopplegg for begge gruppene, både innendørs og utendørs. Nytt av året er at vi har 

lykkes med å etablere en flott gruppe med dedikerte aktivitetsledere i mangel av en golf-

kompetent hovedtrener dette året. Stor takk til den nye aktivitetslederne for den jobben de 

gjør! 

 

Vi avviklet en åpen familiedag målrettet mot familier i distriktet og innbyggere generelt som 

var nysgjerrige på golfen. Det var dessverre relativt dårlig oppmøte (som i fjor også), så 



gruppa vurderer å ikke forsøke dette i samme innpakning for neste periode. Andre liknende 

tiltak vurderes. 

 

Det har vært lite intern og ekstern turneringsaktivitet i gruppa i år basert på at vi har valgt å 

bruke energi og tilmålt tid til å bygge relasjoner intern i gruppa sammen med 

aktivitetslederne. Det er heller ikke tilstrekkelig lavterskeltilbud i distriktet å tilby til nye 

golfere som ikke helt ennå tør ta dette skrittet ut i den store golf-verdenen. 

Som en avslutning for gruppa i høst ble det tradisjonelt arrangert litt happy-golf kombinert 

med påfølgende pizza og brus i klubbhuset for knøtter og juniorer. 

 

Det har vært en god del positiv profilering i media samt interne kommunikasjonsplattformer 

mht juniorarbeidet dette året, og det er også positivt for klubben generelt. Komiteen er også 

meget takknemlige for den støtte og support som medlemmer gir med det økende støynivået 

og okkupering av treningsfasiliteter og baner til tider. Dette motiverer oss til å legge ned 

ytterligere arbeid i denne viktige rekrutteringsjobben for klubben. 

 

Vi har avviklet fast innetrening på simulatoren i høst- og vintersesongen. Dette er et supert 

supplement for de unge, og er med på å opprettholde kontinuiteten for golfmiljøet og 

interessen. Denne treningsformen videreføres i 2020 også. 

 

Komiteen ser at de blir vanskeligere og vanskeligere å tilby et fullverdig tilbud til knøtter og 

juniorer i vinterhalvåret med bare én tilgjengelig simulator. Vi ser erfaringsbasert at det litt 

mye venting på enkelte partier, og at det ikke er tilstrekkelig med «puttebingen» og 

nyinnkjøpt air-hockey spill. Pga sprengt kapasitet på simulatoren i beste golftid på 

ettermiddag/kveld, så er det lite å hente på å ønske flere tilgjengelige timer for å dele opp 

partiene ytterligere. Komiteen anbefalt da sterkt at man snarest prosjekterer inn en ny 

simulator nummer 2 i klubben. Dette er en forutsetning for videre vekst og helårsinteresse for 

golf blant de unge (også de ikke fullt så unge golfere også. Mange benytter seg nå av andre 

simulatorer i distriktet for å mette sin lyst i den kalde årstiden). 

  

Juniorgruppen var så heldige i 2019 og inngikk et flott samarbeid med BRG og Sparebanken 

Sør/Sørmegleren som sponset oss med midler til treningstøy både for alle de unge golferne, 

og til treneruniformer til aktivitetslederne. Dette syntes de unge at var skikkelig tøft. Ikke 

akkurat lite stolte aktivitetsledere som kunne gå rundt sammen med en haug med små golfere 

i kule pique-trøyer med sponsorer og klubblogo på. 

 

På slutten av året har aktivitetslederne for knøttegruppa tatt initiativ til å få et solcelledrevet 

flomlys på nærspillsområdet. Dette er et fantastisk spennende prosjekt der man har fått en 

leverandør til å profilere seg på klubbens område. Dette tiltaket forlenger sesongen betraktelig 

både for store og små. 

 

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 relevante 

tiltak og happenings utenfor selve treningene våre. 

 

Juniorkomiteén takker igjen for en flott sesong med masse gode minner og resultater.  

Vi gleder oss til 2020-sesongen, og ser frem til mye moro golf for alle de yngste i klubben. 

 



Januar 2020 

for Komitéen 
Alf Skagestad 

 

 

Årsberetning 2019 - Banekomiteen 

 

.  
Komiteen har bestått av: 

  

Kjell Horpestad 

Ivar Kristensen 

Rune Svennevik. 

  

Felles dugnaden på våren er viktig for banekomiteen. Her blir det gjort mye for klargjøring av 

banen til sesongen.  

Grevlingen er kommet i gang igjen og gjennom vinteren er det dugnad første lørdagen i mnd. 

Dette er med på og ha et jevnt trykk på dugnadsarbeidet på banen. 

Grevlingan i klubben er de tre K an Kjell, Kjell, og Kjartan. Pluss noen som stikker innom. 

Her er det plass for flere. Et fint sosialt møtested utenom golf. Et viktig og godt arbeid som bli 

utført. 

  

Ny merking av banen med røde staker på det som nå kalles straffeområdet kom på plass før 

sesongen.  

  

Banekomiteen takker medlemmer for dugnadsinnsatsen på banen gjennom sesongen.  

  

Banekomiteen 

Rune Svennevik.  

 

 

 
 

Styrets forslag til vedtak: 

 

4.1: Styrets årsberetning for 2019  

Styrets årsberetning 2019 - godkjennes  

 

4.2: Komiteenes årsberetninger for 2019 

Komiteenes årsberetninger 2019 - godkjennes. 

 

 

 

Sak 5:  Regnskap 2019 (se saksdokumenter i egne vedlegg) 
 

Styrets forslag til vedtak: 

 

5.1: Regnskap 2019  

Regnskap for 2019 – godkjennes 



 

5.2: Revisjonsrapport 2019 (legges frem på årsmøtet) 

Revisjonsrapport 2019 – tas til etterretning 

 

 

Sak 6:  Saker fremmet av styret 
 6.1: Handlingsplan 2020 (ligger vedlagt) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Handlingsplan 2020 – godkjennes. 

 

 6.2: Organisasjonsplan 2020 (ligger vedlagt) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Organisasjonsplan 2020 – godkjennes. 

 

 6.3: Strategiplan 2019 - 2022 (ligger vedlagt) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Strategiplan 2019 – godkjennes 

 

 

Sak 7:  Kontingent 2020 
 

Styrets forslår å heve kontingent og spillerett med ca. 3% 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Heving av kontingent og spillerett - godkjennes 

 

 

 

Sak 8:  Budsjett 2020 (se saksdokumenter i egne vedlegg) 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Budsjettforslag for 2020 – godkjennes. 

 

 

 

Sak 9:  Saker fremmet av medlemmene 
 
Ingen saker er innsendt før fristen. 

 

 

 

Sak 10:  Valg  
 
 


