
Styrets Årsmelding for sesongen 2018. 

En ny sesong er gjennomført, og det har vært stor aktivitet for alle involverte i klubben. 

Styrets oppdrag er å drive klubben etter klubbens formål, inngåtte avtaler og vedtak på klubbens 

årsmøte. Styret har gjennomført disse oppgavene etter beste evne. 

Styret 

Fra årsmøtet i 2018 har det bestått av: 

• Einar Olsvik, leder og medlem av Arbeidsutvalget 

• Stig Roar Schjølberg, nestleder, sekretær og medlem av Arbeidsutvalget 

• Sissel Myrvold økonomiansvarlig 

• Rolf Ener Karlsen, turneringsansvarlig 

• Anne Marie Tidemann, sekretær med referatansvar og medlem av Arbeidsutvalget 

• Hans Petter Skjærvold, varamedlem 

 

På styremøtet 29. juni, valgte Rolf Ener Karlsen å gå ut av styret, og Hans Petter Skjærvold tok over 

ansvaret for turneringskomiteen samtidig som han har deltatt i styremøtene. 

Styret har gjennomført 12 styremøter, 6 AU- møter og har hatt 96 saker til behandling, og vi har 

gjennomført 4 kvartalsmøter med den ansatte i perioden. 

Her er noen av sakene vi har jobbet med: 

• Gjennomført årlig lønnsforhandling 

• Prosjekt Overtakelse 

• Medlemspleie 

• Rekrutteringsarbeid 

• Kurs 

• Samarbeidsavtaler med andre klubber 

• Deltagelse på Golf-forum 2018 

• Lagt til rette for gjennomføring av ulike turneringer 

• Forholdt oss til at Golfsenteret har inngått ny avtale på anbefalt reiseoperatør for Byneset 

Golfsenter. 

• Jobbet med å få etablert rutiner for Klubben slik at det kan bli et godt verktøy for kommende 

styrer å jobbe etter. 

• Jobbet med å få til medlemstur 2019. På grunn av alt for få deltagere, ble denne avlyst. 

 

Økonomi 

I 2018 får vi et overskudd på kr 60 483, som i hovedsak skyldes økt grasrotandel og 

momskompensasjon. Inntektene våre kommer fra medlemskontingenten, og noe kommer fra 

idrettens og Trondheim Kommunes støtteordninger. Klubben har gjennomført flere turneringer som 

også kommer økonomien til gode.  

Styret legger stor vekt på at pengene skal gå til sportslige aktiviteter for å gjøre klubben enda mer 

attraktiv, og få enda flere medlemmer. 

Klubben har pr. 31/12-18 antall på 1 160 medlemmer, basert på de som har betalt kontingent i 2018. 



Anlegget 

Golfanlegget på Byneset er et av Norges beste golfanlegg. Styret for golfklubben er veldig fornøyd 

med kvaliteten på anlegget. Styret håper at medlemmene ser kvaliteten på arbeidet som nedlegges i 

anlegget, og hvor heldige vi er som kan spille golf på et velholdt golfanlegg. Greenkeeper Ole og 

staben har hatt vanskelige forhold i år, og selv med deres høye kompetanse var det umulig å få 

banen på 2017- nivå. Greenene var imidlertid veldig bra totalt sett, som ofte er det en golfspiller 

husker. 

Samarbeid  

Styret opplever at vi har hatt en god dialog med våre samarbeidspartnere, ansatte og komitéledere, 

og vi har løst alle saker som har dukket opp igjennom sesongen. Det har vært stort fokus på 

dokumentering og etterlevelse av inngåtte avtaler med alle involverte. 

Klubben har avtale om sportslig samarbeid med Klæbu golfklubb, der KGK benytter BGKs trener en 

dag i uka i sesongen. 

Nyheter  

Vi fikk også en ny hjemmeside i år, litt etter skjema, men vi er godt fornøyd med resultatet. Takk til 

Aud Aasen for den jobben hun legger ned i dette arbeidet. 

Medlemstur 

Medlemstur 2018 var en suksess med 44 deltakere og gode tilbakemeldinger. Styret vil vurdere om 

det skal tilbys en ny medlemstur i 2020. 

Klubbmestere 2018. 

 Brutto Herrer:  Jakob Stølan Malvik     

 Brutt Damer:               Live Enodd Hope  

 Junior gutter:               Lewis Douglas 

 Junior jenter:               Live Enodd Hope 

Senior Herrer:   Fergus Noel Farrell  

Senior Damer:   Ann Kristin Leinum   

Vinner nettoklasse:   Magnus Helgesen 

 

For andre resultater, se rapportene Damegruppa, Seniorgruppa, Senior Elite og Sport. 
 
 
Trondheim den ………………………….  
 
 
 
…………………..………… …………………..…..........         ...........................................  
Einar Olsvik           Stig Schjølberg                             Sissel Myrvoll 
Styrets leder          Styrets nestleder                               Styremedlem  
 
 
…………………..…………………..    …………………..…………………..  
 Anne Marie Tidemann     Hans Petter Skjærvold   
       Styremedlem        Varamedlem 


