HINNØY GOLFKLUBB
ÅRSMØTE
14. mars 2018 kl. 19.00
Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad
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Hinnøy Golfklubb

Saksliste årsmøte 2018
Tid: Onsdag 14. mars 2018 kl. 19.00
Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad
Sak 1

Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3

Valg av dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen

Sak 4

Behandle klubbens årsmelding

Sak 5

Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Sak 6

Behandle innkomne forslag og saker.
Ingen forslag fra medlemmer er innkommet så langt.
Her forutsettes behandlet:
- Godkjenning av nytt layout av anlegget.
- Godkjenning av avtale mellom kjøperne av eiendommen 43/66 og Hinnøy
golfpark AS
- Fullmakt til styret til å velge representant til golftinget og til golfforum

Sak 7

Fastsettelse av kontingentsatser for 2019.

Sak 8

Vedta klubbens budsjett for 2018

Sak 9

Behandle klubbens organisasjonsplan
Styret foreslår ingen endringer fra tidligere

Sak 10

Valg
Styreleder, nestleder, 1 styremedlem, 1 varamedlem, valgkomité, og revisorer er
på valg.
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ÅRSMELDING HINNØY GOLFKLUBB 2017
Klubben
Hinnøy Golfklubb ble stiftet 6. oktober 2011 på Sørvik skole i Harstad kommune. Klubben
etablerte i 2013 et treningsanlegg bestående av en 6 hulls treningsbane i Sørvik utenfor
Harstad. Treningsbanen har gjort det mulig å oppnå såkalt «KMT-status» (klubb med
treningsanlegg) i Golfforbundet. For å få KMT-status har Hinnøy Golfklubb inngått et
samarbeid med Midt-Troms Golfklubb som fadderklubb.
Ved årsskiftet hadde klubben 72 medlemmer. Det er samme antall som ved forrige årsskiftet.
Aktiviteter
I 2017 gjennomførte klubben VTG-kurs med 3 deltakere. Flere har i ettertid forespurt klubben
om nye kurs. Dette kommer så snart forholdene tillater det våren 2018.
Pga for liten påmelding ble det ikke arrangert klubbmesterskap for 2017
Andre aktiviteter:
‐
‐

Treningsbanen har vært utbedret med drenering.
Flere greener er resådd med bra resultat

Reguleringsarbeidet
Anleggets layout er justert gjennom flere runder i løpet av 2017. Et vesentlig bidrag til et mer
kompakt og arealeffektivt layout kom som følge av at eiendommen 43/66 i sin helhet ble
tilgjengelig for golfformål. Dette som følge av eiendommen ble lagt ut for salg, og kjøpt av
medlemmer av klubben. Det er inngått avtale mellom kjøperne og klubben som regulerer
rettigheter og plikter i den anledning. Avtalen legges fram til godkjenning på årsmøtet.
Et annet viktig forhold som har styrket muligheten for at anlegget kan realiseres er at Harstad
kommunen nå har vedtatt å ta anlegget inn i den reviderte arealdelen av kommuneplanen.
Klubben har i den anledning engasjert BDO, Bodø til å utarbeide en samfunnsanalyse som
illustrerer samfunnsvirkningene av anlegget.
Den reviderte arealplanen ventes lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 1. halvår 2018.
Det er i løpet av 2017 og tidlig i 2018 oppnådd idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av
baneanlegget og klubbhus m/garderober. Slik forhåndsgodkjenning er nødvendig for å kunne
søke om tippemidler.
Styret vil for øvrig nevne at vi i løpet av året fortsatt har fått en sterk støtte fra Harstad
Næringsforening (HNF). HNF går helhjertet inn for prosjektet, og i deres regi ble det i januar
2017 gjennomført et godt besøkt åpent møte der golfanlegget var tema. Til dette
arrangementet fikk vi også sterk støtte fra ordfører Jorunn Skåden i Sveio kommune, som
orienterte om etableringen av Sveio golfpark og de positive ringvirkningene av den.
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Styret retter derfor nok en stor takk til HNF v/Ole-Johnny Korsgaard, til Geir Skoglund og til
Leif Gunnar Rørvik, Sulland Harstad AS for deres innsats.
Klubben har søkt om støtte fra næringsfondet i Harstad kommune, og er gledelig vis innvilget
kr 50.000,Organisasjon
Styret i Hinnøy GK har i 2017 hatt 10 møter. Foruten det praktiske arbeidet med driften av
klubben, har fokus naturlig nok vært på utviklingen av baneprosjektet.
Klubben er inne i en avgjørende fase mht. videre drift og planlegging. Se redegjørelse vedr.
reguleringssaken, foran.
Treningsbanen er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen av Harstad kommune fram til
utgangen av 2019. Det er treningsbanen som er grunnlaget for dagens drift og
medlemskontingent til klubben.
Regnskap.
Klubbens regnskap for 2017 viser et underskudd på kr. 32.091,32. Underskuddet dekkes av
egenkapitalen som etter dette utgjør kr.11.000,23
Klubbens eiendeler er tilsvarende kr. 11.000,23 og består av innskuddsmidler som står på
konto i bank.
Klubben inngikk sommeren 2015 en 6-årig leasingavtale med SG Finans om leie av Kubota
roughklipper. Månedlig leie er f.t. kr. 3.276,- inklusive mva.
Budsjett
Kontingentinntekter fra medlemmer er hovedinntektskilden til Hinnøy Golfklubb. På grunn av
usikkerheten rundt banerealiseringen har styret valgt å sette opp budsjettet for 2018 med
samme antall medlemmer som klubben har i dag.
Det foreligger ingen sponsoravtaler utover 2016 fordi styret vil avvente forhandlinger med
sponsorene til reguleringssaken er avklart.
Hinnøy GK betaler kr. 100,- pr medlem til samarbeidende fadderklubb og ca. kr. 400,- pr.
medlem til Golfforbundet.
Kontingenter 2019
Styret legger fram forslag til kontingenter for 2019 i egen sak på årsmøtet.
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Hinnøy Golfklubb
Resultatregnskap 2017
Kontonavn
Driftsinntekter
Medlemskontingent
Innmeldingsavgift
Offentlig støtte
Annen støtte
Lokale kurs/studieringer
Grasrotandel
Startkontingent turneringer
Diverse inntekter

KontoSum
Note
1
2
3
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Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
Avgift fadderklubb
Norges Golfforbund
Premier
Møteutgifter
Kurs / studieringer
Eiendomskostnader
Golfrekvisita
Planlegging golfbane
Kostnader treningsbane
Leasingkostnader utstyr treningsb.
Småanskaffelser
Data/EDB‐kostnader
Diverse utgifter
Div. utg. skal refunderes
Porto, postboks
Reiseutgifter
Sum Driftskostnader

2017
132.000,00
2.500,00
9.830,00
18.000,00
3.500,00
4.824,15
769,35

KontoSum
2016
88.000,00
1.000,00
13.983,00
13.000,00
7.500,00
6.955,21
3.700,00
3.600,00

171.423,50

137.738,21

‐7.600,00
‐28.720,50

‐7.600,00
‐25.134,50
‐957,00
‐1.075,00
‐15,00

‐4.310,00

‐100.000,00
‐5.184,47
‐39.312,00

‐2.664,20

‐413,00
‐1.264,50
160,87
‐2.240,00

‐201.350,67

‐100.073,65

‐29.927,17

37.664,56

23,35
‐2.187,50
‐2.164,15

35,45
‐1.506,95
‐1.471,50

Resultat for skatter

‐32.091,32

36.193,06

Årsoppgjørs disp., skatt
Sum årsoppgjørs disp, skatt
Årsresultat

‐
‐
‐32.091,32

‐
‐
36.193,06

Driftsresultat
Finansposter
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Sum finansposter

‐413,00
‐13.146,50

‐22.432,52
‐39.103,00
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Noter til regnskapet
Note 1
kto 3000 Medlemskontingent
Av kr. 132.000.‐ er kr. 25.500.‐ innbetalt medlemskontingent for
2018
Note 2
kto 3400 Offentlig støtte
kr. 2.881.‐ LAM‐midler
kr. 6.949.‐ mva‐kompensasjon
Note 3
kto 3401 annen støtte
kr. 3.000.‐ støtte fra Harstad
Sparebank
kr. 15.000.‐ Forskudd aksjeandel medlemmer
Note 4
kto 3703 Diverse
inntekter
kr. 229.‐ andel overskudd Gjensidige
Det resterende er vipps for bruk treningsbane
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Forslag til kontingentsatser for 2019.
Styret foreslår følgende satser:
Seniorer (20år +)
Juniorer
Barn 0‐ 12 år

kr. 1.500,‐
kr. 750,‐
kr
0,‐

Rabatt spillerett:
Rabatt spillerett:

kr. 1.000,‐
kr. 500,‐

Rabatt på spillerett akkumuleres for hvert års medlemskap, og blir fratrukket ordinær pris ved senere
kjøp av spillerett.
Differansen mellom kontingentsats og refusjonssats går til dekning av klubbens løpende utgifter
tilknyttet hvert enkelt medlem.
Hinnøy Golfklubb betaler kr. 100,‐ årlig pr. medlem til Midt‐Troms Golfklubb for samarbeidsavtale
som gir Hinnøy Golfklubb mulighet til KMT‐status.
Avgift til Golfforbundet ca. kr. 250,‐. It‐avgift kr. 26,50 og abonnement på bladet Norsk Golf kr. 140,‐
gjelder kun medlemmer 20 år eller eldre.
Norsk Golf for juniorer kan bestilles særskilt og det betales da følgelig abonnement dersom junioren
ikke inngår i husstanden.
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HINNØY GOLFKLUBB
Budsjett

2018

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter
Innmeldingsavgifter
Sponsorinntekter / Gaver
Mva refusjon / tilskudd

100.000
1.000
3.000
12.000

SUM DRIFTSINNTEKTER

116.000

DRIFTSKOSTNADER
Norges golfforbund
Fadderavgift
Administrasjonskostnader
Utstyr treningsbane
Diverse kostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

30.000
8.000
10.000
10.000
15.000
73.000

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Sum finansinntekter
Leasingleie
NETTO FINANS
ÅRSRESULTAT

1.000
40.000
‐39.000
4.000

Saldo innskudd 31.12.2015

11.000

Likviditet

15.000
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ORGANISASJONSPLAN HINNØY GOLFKLUBB 2018

Årsmøtet

Kontrollkomite /
revisor

Valgkomite

Styret

Hinnøy Golfpark
AS

Handicap
komite

Medlemskomite
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Komite
baneprosjekt

Banekomite

