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Samarbeidsavtalen 
Samarbeidsavtalen mellom Sorknes Golfklubb og Baneselskapet ble videreført fra 2013 
uten endringer. Avtalen er gyldig i 3 år og utløper ved årsskiftet 2014. 
 
Utdrag av avtalen: 
For GK og dets medlemmers bruk av golfanlegget skal Selskapet ha direkte vederlag som 
følger: 
Årlig vederlag skal fastsettes av Selskapet og GK i felleskap forut for GKs årsmøte på 
bakgrunn av medlemsantallet i GK pr 31.12. For avtalens første år (2012) ble vederlaget 
fastsatt til kr 885.500 i henhold til antallet medlemmer i GK og fordelingen i 
medlemskategoriene angitt i VEDLEGG 1 til avtalen. Det er en forståelse partene imellom å 
samarbeide for økt medlemsmasse. Intensjonen er å nå kr. 1.200.000. 
 
Dersom et medlem inngår direkte avtale med Selskapet om betaling av spilleavgift skal 
denne i sin helhet fratrekkes summen GK svarer til Selskapet. Medlemmet betaler 
klubbavgift og avgiften til NGF inkl. Norsk Golf direkte til GK.  
 
Selskapet har tilgang til å benytte Golfbox til å foreta booking av start tider, inklusive 
gruppebooking, samt tilgang til og bruk av turneringsmodulen. Selskapet skal betale 50 % 
GKs standard lisens og driftskostnader av Golfbox. Selskapet skal dekke alle kostnader i 
form av tekniske endringer og utvidelser av funksjonalitet som resultat av Selskapet behov 
i forhold til den løsning som finnes pr. 01.04.2011  
 
GK mottar 25 % provisjon for klubbens innsalg av nye reklame og sponsor avtaler. Beløpet 
fratrekkes det månedlige vederlag når avtalen er betalt av kunden. 
 
Ellers understreker avtalen viktigheten av samarbeid og åpenhet. 
 
Styret har hatt 2 møter med bane-eierne i 2014. 
 

Videreføring av avtalen 
Avtalen mellom Selskapet og GK må fornyes. Det er styrets forståelse at Selskapet 
ønsker å videreføre avtalen i sin nåværende form for 2015, men at bidraget fra GK må 
økes for at Selskapet skal kunne drive videre uten underskudd. Dette er videre 
beskrevet i forslaget til budsjett og forslag til årsmøte-vedtak. 

 

Styrets sammensetning 
Årets styre ble valgt på årsmøtet 2013 med mandat til selv å konstituere seg og velge 
formann. Styret har hatt følgende sammensetning: 
 
Formann:   Odd Vorren/Henrik Sivertsen *) 
Nestformann:  Glenn Andresen 
Styremedlemmer:  Torill Bekken, Heidrun Stemmen, Anne Grete Skjennum,  

Odd Vorren/ Henrik Sivertsen *) 
Vararepresentanter: Helge Meldieseth, Bjørn Mikkelsen 



 
*) Pga. flytting og skolegang måtte Henrik Sivertsen frasi seg vervet som formann.  
Han byttet da plass med Odd Vorren som har fungert som formann siden juni. 

 

Styrearbeid 2014 
Styret har hatt 6 styremøter i løpet av året. Fokus har naturlig nok vært på klubbens 
økonomi. Aktiviteter i regi av styret:  
-opprydding/ oppsigelse av løpende avtaler for å redusere kostnader 
-opprydding i Brønnøysundregisteret / Sportsadmin. 
-oppfølging medlemsmasse, Norkred og ADB regnskap 
-søknad om momskompensasjon 
- «aksjon Digeråsen» for å øke medlemsmassen og for å søke støtte til klubben  
-Søknad om støtte fra Rena kommune til opplæringstiltak / rekruttering (uten resultat). 
- Rekrutteringstiltak i Rena Leir.  
- Marshalltjeneste på banen på de fleste helgedagene i sommer.  

 

Medlemmer 
Vi har også i år hatt en svak nedgang i antall medlemmer, som så mange andre klubber i 
Norge.  Men, pga. fordeling på medlemskategori har inntekter fra medlemskontingenter 
økt i forhold til de 2 foregående årene.  

 
Medlemsutvikling 2013-2014 

Medlemsgruppe 
Reg.medl. pr 

Jan 2013 
Reg. medl pr 

Nov 2013 
Reg medl pr 

Jan 2014 
Reg medl pr 

Nov 2014 

Full spillerett 111 88 (5) 84 79 

Ektefelle 20 19 18 19 

Barn u/12 år 12 14 14 9 

Junior 13-18 år 15 12 12 14 

Ansatt 2 3 3 5 

Prøvemedlemsskap    14 

Ungdom 18-23 år/Militær 13 11 10 9 

Støttemedlem 5 5 5 5 

Sponsor 28 32 32 26 

Sponsor 13-23 år 4 4 4 4 

Livsvarig 2 2 2 2 

Greenfee 207 183 (30) 176 155 

Midtuke 0 7 9 16 

  419 380 369 357 

 
Fordeling av medlemmer pr kategori og hjem-fylke er vist i figuren under. 27% av 
medlemmene bor i Hedmark fylke, mens en svært stor andel bor i Oslo-regionen. 
Av 357 registrerte medlemmer i golf-box er 35 ansatte eller sponsorer. 
 

 



 

Medlemskontingenter 
Sorknes GK har avtale med NorKred om innkreving av kontingent. NorKred får all 
informasjon fra Sorknes GK via Golfbox, og kan legge inn individuelle fakturaer eller 
masse utsendelse. Dette har fungert bra, og vi har mindre utestående nå enn i fjor. 

 

Kontingentinnbetaling   
2014  

Innbetalt 1 004 153 

Budsjett 1 100 000 

2013  

Innbetalt 981 400 

Budsjett 1 100 000 

2012   

Innbetalt 968 322 

Budsjett 1 110 900 

Økonomi 
Total oversikt over klubbens økonomi framgår av regnskapet. 
Inntektene har i alt vesentlig kommet fra medlemskontingenter, tippemidler 
(grasrotandel), turneringer og momskompensasjon. Inntekter fra medlemskontingenter 
fordeler seg slik:  

 



Klubben har pr dato ikke fullt ut dekket baneleie som 
budsjettert. Tabellen viser et grovt estimat på klubbens ytelser 
overfor bane-selskapet pr dato. Det står fortsatt igjen ca 60.000 
kr for at målsettingen om 1,2 mill. kr skal nåes. Etter møter med 
bane-eierne er det imidlertid klart at selskapet går med 
underskudd og at ytelsen for klubben må økes. I samarbeid med 
bane-eierne er målsettingen å sette opp en samlet oversikt over 

økonomien til klubben og bane-selskapet- Denne er ikke tilgjengelig enda. 
 
Alle løpende avtaler som klubben ikke trenger er nå sagt opp. Gjenstående store 
utgiftsposter ut over baneleie er nå: avgift til NGF, ADB regnskap og Norkred.  
Til sammen utgjør disse ca 160,000,- kr. 

Hjemmeside/nyhetsbrev 
Klubbens kommunikasjon med medlemmene har skjedd via Face book, klubbens 
hjemmesider og nyhetsbrev. Hjemmesiden har fått et mer «kommersielt» preg, som 
forhåpentlig har bidratt til å trekke green-fee spillere og bra salg av golfpakker.   
Mange har bidratt med innlegg og bilder på Face book og Ingvild har sendt ut jevnlige 
nyhetsbrev, men vi må erkjenne at vi har et stort forbedrings-potensiale mht. til 
oppdatering av hjemmesiden med nyheter og informasjon. 

Turneringsaktivitet 
Det har også i år vært stor turneringsaktivitet på Sorknes både i regi av klubben og 
bane-selskapet.  Turneringskomiteen har gjort en svært god jobb- med helt utrolig fine 
premier. Mht. deltakelse, var nok den største suksessen «Damer og druer..» som trakk 
golfere fra alle kanter av landet. Påmeldingen til neste års turnering er allerede så godt 
som fulltegnet. 

Banen 
Banen har vært i fantastisk forfatning i år, og styret vil takke banemannskap og Fredrik 
spesielt for god innsats. 

Spillerett 
Forutsetning for klubbens betaling av spillerett til Baneselskapet er medlemstallet pr. 
31.12 i det foregående året. Et medlem skal i. h. t. klubbens vedtekter og NIF lovverk, 
melde seg ut eller endre medlemskategori innen denne dato. Dersom dette ikke gjøres, 
er medlemmet ansvarlig for å innbetale årsavgift gjeldende for det påfølgende år. I disse 
tilfellene må klubben bære tapet da klubben betaler årsavgiften på forhånd.  
Vi har i løpet av året hatt en større opprydding i golf-box, men fortsatt har vi 
medlemmer som ikke har betalt årsavgiften for 2014.  

Grasrotandel 
Grasrotandelen utgjør et viktig bidrag til klubbens økonomi – anslagsvis 90.000,- kr pr 
år. De som ikke har registrert Sorknes GK på spill-kortet oppfordres til å gjøre det 
snarest- og få med flest mulig andre! 

Betalt 940000

Klubbturneringer 56050

Sponsordiff 135000

andel It /golfbox 10000

Sum 1141050

Budsjett 1200000

Differanse -58950



 

Greenfee 
I 2014 er det solgt 1723 greenfee billetter. Dette er en liten økning fra 2013, men 
fortsatt et stykke opp til antallet i 2011. 

År Antall 
2014 1723 

2013 1 602 

2012 2 002 

2011 2 600 
2010 1 800 

Momskompensasjon 
Klubben har sendt inn søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag for 
2014. Maks 7% av søkergrunnlaget som var satt til  ca . kr. 1.100.00,- basert på 
driftskostnader 2014. Dette kan gi en refusjonsbeløp på ca. kr. 20-30.000- som utbetales 
ved årsskiftet. 

Klubbhus 
Kostnadsmessig er det ikke gunstig å holde klubbhuset åpent mandag til torsdag. Bane-
selskapet/hotellet har stått for for driften av klubbhus i helgene. Styret vil takke Torry, 
Ingvild og hotellansatte for god service under turneringer og mange helger i sesongen.  
Nytt av året er at hotellet, med ny leder, fra nå av vil drifte også klubbhuset.  

Klubbmestere 
Årets klubbmestere ble Hanne Britt Havreberg og Simen Østnor. Styret gratulerer begge 

med godt spill og velfortjente mesterskap. 

Takk 
Styret vil takke Ingvild, som nå går over i de «siviles» rekker, for fantastisk innsats og 
engasjement for klubben. Takk også til medlemmer som velvillig har tatt på seg arbeid i 
sekretariat under turneringer, marshalltjeneste, maling av start-bod, planting av 
blomster etc. Vi er helt avhengig av dere. Og til slutt- takk til alle medlemmer for en 
trivelig sesong. 
 
For styret    
 
Odd Vorren 
Styreleder 
 
Bekkestua 25.11.2014 
 

 
 


