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STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016
Styrets arbeid
Styret har i 2016 hatt 11 møter (9 siden årsmøtet) og har behandlet 53 nummererte saker, 36
færre enn i 2015. Noen saker av enklere natur har vært behandlet og avgjort pr e-post.
Samarbeid og innsats i styret har fungert godt og det har vært få forfall.
Styrets sammensetning har vært:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:
Vara:

Egil Reimers
Torgeir Olsen
Gaute Moen
Bjarne Seljelid
Mette Vatland
Inger Helen Berge
Inger Marie Meling
Erik Holt

I henhold til avtale om redusert grunnleie fra 2010 har grunneierne hatt møterett for en
observatør i styremøtene. Deres representant Aslak Storemyr har deltatt i 3 møter.
Det ble heller ikke i 2016 rom for å styrke administrasjonen for avlasting av daglig leder. Flere
av styremedlemmene har derfor lagt ned et betydelig antall dugnadstimer til bistand av daglig
leder i tillegg til deltakelse i diverse komiteer.
Deltakelse i andre fora
NGFs områdevise lederforum, som skulle vært holdt i mars, ble avlyst og det har ikke vært
invitert til tilsvarende møte senere.
Inger Marie Meling er innvalgt i styret for Sola Idrettsråd som fellesrepresentant for
golfklubbene i Sola.
Egil Reimers er fortsatt koordinator for samarbeidsmøter for golfklubbene i Sør-Rogaland +
Kvinesdal og Sirdal. I 2016 var det bare et møte i mars.
Styret fant av økonomiske grunner ikke å kunne delta i årets Golfforum som ble avholdt på
Fornebu i november.
Informasjon
Styret bruker aktivt klubbens hjemmesider til å holde medlemmer, sponsorer og andre
interesserte orientert om hva som foregår. I tillegg er klubbens Facebook-side brukt mer bevisst
enn tidligere.
Det er også sendt ut 26 orienteringer og nyhetsbrev ved hjelp av nyhetstjenesten Mail Chimp
som hjelper oss å målrette informasjonen.
Ettersom det har vært lite eller ingen klager på manglende informasjon, håper vi å ha lyktes
rimelig bra med det som er levert.
Personalet
Administrasjon
Emil Aarthun er fortsatt alene om klubbens administrative drift som daglig leder. Tatt i
betraktning de arbeidsforhold og det økonomiske presset han har på seg er styret meget glad for
at han holder ut og er vel fornøyd med den innsatsen han gjør.

Banen
Det er godt å kunne melde at Frode Halvorsen og Bent Arild Bærheim fortsatt er våre
greenkeepere, Frode som driftsleder og Bent Arild som assisterende. Sistnevnte gikk fra 1.
mars ned i 60 % stilling etter eget ønske.
Med den dårlige likviditeten klubben har hatt har styret måttet ty til permitteringer og Bent
Arild var derfor permittert fra 1. november 2015 til ut februar 2016 og igjen for samme periode
vinteren 2016-17.
Med så redusert bemanning måtte det selvsagt leies inn ekstrahjelp, hovedsakelig fra mai til
august, men ikke mer enn 1131 timer, hvilket betyr at det bare er brukt litt over 2 årsverk på
banen.
Med åpen bane hele året må vi ha aktiv greenkeeper til hele året. Det er ikke mye «sesongfred»
med klippe-sesong fra mars til ut i november og ikke minst, åpne greener gjennom hele
vinteren, så sant de er gjennomtint,
Hvor finner man en 18 hulls bane som er like godt holdt med så lite arbeidskraft?

Bildet over er fra årets 1. runde i Norgescup, som viser banen i god stand allerede 30. april.

Foto: Emil Aarthun

Totalt hadde klubben ved årets utgang 2 heltidsansatte og 1 i 60 % stilling.
Anlegget
Det har ikke vært utført større arbeider på banen i 2016.
De mangler vi har på banen skyldes vesentlig at vi ikke har hatt råd til fornyinger av
vinterutslag o.l. som nå er 16 år gamle og burde vært utskiftet for lengst.
Oppslutningen om årets dugnadsdag som gikk av stabelen 2. april var rekordstor, minst 70 – 80
personer, på tross av elendig vær. Det ble utført mye godt arbeid, som er en veldig god hjelp for
våre baneansvarlige.
Klubbhuset er «oppgradert» med maling på sør og vestvegg; nye takplater over terrassene og
utskifting av en del punkterte isolerglass rundt terrassen. Sponsorvegg mot parkeringsplassen
og drivingrange-overbygget fikk også et strøk maling, alt sammen gjort på dugnad i mai.
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Bestilling av starttider har tatt seg opp
igjen med 16 614 bestilte mot 15630 i
2015 mens antall bekreftede starttider
ligger ganske stabilt på noe over 3 200,
dvs rundt 20 %.
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Gjennomsnittlig bekrefter 20% av
spillerne bestilt starttid, så her er mye å gå
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Bekreftet
«Prime time» på vår bane er fortsatt på
formiddagen fra 0830 til 1130.
Litt over 20 % av bestilte starttider er greenfee-spillere, men Golfbox gir ikke fordeling over
dagen for greenfee-spillere spesielt.
0

Flyplassutbygging og kommuneplan
AVINOR sine planer for utbygging av flyplassen er behandlet i en egen Kommunedelplan for
Stavanger lufthavn. Rådmannens forslag ble behandlet i Kommuneplanutvalget 8. mars.
Essensen i planen for golfklubben var at jordbruksområdet mellom hull 12 og 13-14-15 ble
foreslått omregulert til formål Golf og at behovet for vern av skogen skulle vurderes ved en
eventuell detaljregulering. Dette for å sikre golfklubbens framtid.
Planen ble lagt ut til høring med små endringer, selv om et mindretall hadde foreslått at bl a det
som gjaldt golf ble tatt ut av planen.
Til sluttbehandling etter høringen 18. oktober ble planen for vår del lagt ut i samsvar med
vedtaket i mars, men på grunn av et forfall i posisjonspartiene og en som stemte mot eget parti
ble mindretallet fra mars til et flertall og med 1 stemmes overvekt ble alt om golf tatt ut av
planen.
Vedtaket får imidlertid ingen praktisk betydning. Kommunedelplanen inngår nå i Solas
kommuneplan og den revideres/rulleres hvert 4. år. Saken kan altså tas opp igjen i 2018 når
arbeidet med kommuneplan for perioden 2019 til 2030 starter og AVINOR har ingen planer om
byggestart før i 2024.
Styret har god kontakt både med Sola kommune og AVINOR, og møter stor forståelse og
velvilje fra dem for å legge til rette for at klubben skal eksistere videre.
Golfens dag ble arrangert 29. mai samkjørt med de andre klubbene i Sør-Rogaland både på dag
og annonsering. Dårlig frammøte.
Åpen dag for barn og unge ble arrangert 5. juni som vårt bidrag til Kulturfest for barn og
unge i Sola. Ikke overveldende frammøte, men en positiv opplevelse.
Medlemsturer
Fra høsten 2015 har klubben tatt initiativ til golfturer til Spania i oktober og mars, primært
rettet mot våre medlemmer.
De tre turene som er avviklet har alle vært fulltegnet, og noen av deltakerne har vært med på
flere av turene. Det tas som et tegn på at opplegget har vært vellykket, og det tas sikte på å
arrangere flere turer.
Annet
Trivselskomiteen fyller stadig våre blomsterbed med planter, uten at det koster klubben noe, og
den vedlikeholder også bedene. Det siste er ikke minst viktig, for blomsterbed fulle av ugras er
ingen pryd. Vi takker både for blomster og innsats.
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Økonomi
For detaljer vises det til resultatregnskap og balanse med noter for de konkrete tall for 2016
Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 89 260 kroner, som er vel 30 000 kroner
bedre enn budsjett.
Sandnes Sparebank kunne ikke akseptere full avdragsfrihet for annuitetslånet, så det er
nedbetalt med 122 500 kroner.
Vi fikk også en økning i grunnleien fra 1 300 til 1500 kr pr dekar, som gir 110 000 kroner i
økte driftsutgifter. Her må det likevel understrekes at kr 1 500 pr dekar er ca kr 450 under
gjeldende avtaler.
Selv om resultatregnskapet er oppgjort med overskudd, er likviditeten forverret med 100 000
kroner.
Styret beklager at resultatet har blitt som det ble, men har problemer med å se hva som kunne
vært gjort annerledes.
Vi kan peke på følgende klare årsaker:
Det er igjen for mange som melder seg ut og for få som melder seg inn til at vi klarer å oppnå
budsjettert inngang av medlems-kontingenter.
Medlemsfordelene for fullt betalende medlemmer som ble innført i 2015 – 10 bøtter gratis
rangeballer i sesongen, gratis kveldskurs med pro og redusert greenfee for medbrakt
gjestespiller ble videreført i 2016.
Styret må bare konstatere at tiltaket ikke har hatt ønsket og forventet effekt, bedre rekruttering
og færre utmeldinger. Medlemsfordelene koster klubben i størrelsesorden 150 000 kroner i
reduserte inntekter og økte utgifter og kan ikke videreføres i nåværende form.
Sandnes Sparebank gikk i høst med på å øke kassakreditten til 1 mill. kroner for å gi rom til
annonsekampanje for rekruttering av medlemmer, men en kampanje med Google Ads kom sent
i gang og var totalt virkningsløs. Heldigvis var den ikke veldig kostbar.
Det er i over et år prøvd å få nye medlemmer med svært gode kampanjetilbud, så gode at det
ryktes om murring blant våre trofaste, fullt betalende medlemmer. Uten disse tilbudene hadde
det uten tvil vært negativ utvikling i medlemsregnskapet.
Mange arbeidsledige og tøffe tider for industrien i Rogaland har slått hardt ut i sponsorinntektene, og vi måtte tåle en nedgang på over 300 000 kroner fra året før. Antall firma med
avtale gikk ned fra 47 i 2015 til 44 i år og samtidig ble mange av engasjementene betydelig
redusert i størrelse.
Momskompensasjonen for 2015 ble mindre enn forventet, dette til tross for økt pott til
fordeling i årets statsbudsjett. Årsaken er så enkel at flere idrettslag søker og får innvilget slik
kompensasjon.
I 2016 var det 170 spillere som ga sin Grasrotandel til klubben. Det ga på årsbasis 63 939
kroner som er 7 573 kroner mer enn i 2015 og det meste vi noen gang har fått. Vi takker så
meget og håper fler melder seg som givere i 2017.
Turneringsvirksomheten gir gode tilskudd til økonomien, så vel den ordinære turneringsvirksomheten under turneringskomiteens ledelse som seniorturneringene, Onsdag Medal og
Høstgolf.
De regionale tour-ene – RegionTour Rogaland, Rogalandgolf 50+ og Rogaland DameTour og
Norsk Senior Golfs Vårsprett gir gode bidrag til klubbkassen i form greenfee, mens andel av
startkontingenten i disse er nokså beskjeden. Vi arrangerte også Narvesen Junior Tour.
I 2016 var vi igjen vert for årets første Norgescup-turnering og får den også i 2017.
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Mange av disse turneringene har nær 100 deltakere og da savnes sterkt bedre garderobeforhold
og andre fasiliteter under tak, særlig om været slår seg vrangt.
Klubben får imidlertid gode tilbakemeldinger for profesjonell organisering og avvikling av
store turneringer, noe vi kan takke engasjerte og dyktige medlemmer for. Det ligger mange
dugnadstimer bak det gode omdømmet (og økonomiske overskudd).
Og det er mye de samme som går igjen fra år til år, så her er det viktig å få til en fornying, før
de «gamle» går lei.
I 2016 fullførte 22 nybegynnerkurs (Veien til Golf) med praksisdel, men bare 11 ble medlem.
Det er mer enn en halvering fra 2015. Se også årsrapport fra Nybegynnerkomiteen.
Sportslig
Klubbmesterskap 2016
Her ser vi årets klubbmester Ronny Sola.
Han står i midten flankert av
Bent Arild Bærheim, og Mette Vatland
som ble henholdsvis herre senior- og
damemester.
Det var dessverre ikke nok deltakere til å
kåre seniormester for damene og ingen
juniorer var påmeldt mesterskapet.

Klubbmester putting ble Jan Ueland
Klubbmestre Foursome i 2016 ble Asta Marie Robertsdottir Meinich-Bache og Henrik
Meinich-Bache.
Onsdag Medal er en turnering med slagspill som spilles hver onsdag fra april til september.
Den spilles i to klasser for henholdsvis Netto og Brutto score og det kåres vinnere hver måned:
April Netto Torbjørn Pollestad 60 slag
Brutto Jan Arild Haugen
68 slag
Mai
Marit Bratland
59
Ole Berge Ramsnes
67
Juni
Norvald Fenne
61
Petter Mikalsen
64
Juli
Emil Aarthun
66
Emil Aarthun
69
Aug
Richard Hoshovde 65
Emil Aarthun
69
Sep
Richard Hoshovde 64
Ronny Sola
60
Det kåres også vinner av Order of Merit for hele sesongen, og vinnere her ble:
Netto
Emil Aarthun
1250 slag
Eclectic
Bjarne Eikeland, Emil Aarthun og Jan Arild Haugen, alle med 54 slag
Våre seniorer vant Senior JærMatch 2015-16 med 30 poeng foran Stavanger 25 og Sandnes
22.
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Vårt herrelag i Lag NM 2. divisjon på Meland golfklubb i 2016 endte på en 6. plass.
Vi klarte dessverre ikke å stille damelag dette året.
Vi gratulerer våre klubbmestre og alle de andre vinnerne, og takker alle som har gjort en
innsats ved å representere klubben i nasjonale og regionale turneringer.
Det vises for øvrig til årsmeldingene fra Turneringskomite og Seniorkomite.
HOLE-IN-ONE
Fra 18 hulls banen ble handicaptellende i 2002 er det registrert 142 Hole-in-One på
Solastranden, men det varierer mye fra år til år. Toppår var 2007 med hele 19 HiO.
I 2016 var følgende 12 så heldige (dyktige) at de satte «esset»:
Navn
Tomas Helgø
Kjell Klausen
Rune Nødland
Anette Kristin Æsøy
Norvald Fenne
Eivind Havn
Udo Joswig
Gisle Steffensen
Else Jorunn Sande
Bjarne A Eikeland
Hild Elin Bakke
Jan Edvard Østbø

Hull
7
13
13
7
7
3
7
17
14
17
14
13

Dato
29.12.2016
30.10.2016
18.09.2016
17.09.2016
01.09.2016
09.08.2016
14.06.2016
07.06.2016
08.05.2016
27.04.2016
12.04.2016

Kølle
9 jern
3 wood
6 jern
6 hybrid
5 hybrid
9 jern
5 jern
6 jern
5 wood
Hybrid
Hybrid

14.03.2016 5 wood

Tabellen bekrefter for øvrig at Solastranden er en helårsbane, med første H-i-O satt 14. mars og
siste 29. desember. For å få godkjent Hole in One må banen nemlig være handicap-tellende.
Rent Idrettslag
Status som Rent Idrettslag (tiltak mot doping) er fornyet for nye 3 år. Vil du vite mer om hva
det betyr kan du gå inn på våre hjemmesider og velge Klubben.

Proshop

Avtalen med Tim (Timothy) Brookes som pro og drift av Proshop har 5 års varighet fra 2014,
med opsjon for forlengelse. Styret er godt fornøyd med den jobben han har gjort så langt og
etter det vi har hørt fra medlemmer og gjester, er han meget vel ansett av alle.
Diverse
Måloppnåelse for Virksomhetsplanen blir gjort rede for i den reviderte versjonen som legges
fram til godkjenning som egen sak i årsmøtet.
Tillitsvalgte i driftsåret 2016
Kontrollkomite:
Leder:
Vara
Styrets beretning for 2016
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Inger Stokke Houeland
Harald Fadnes
Inger Berit Krag
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ÅRSREGNSKAPET 2016

Solastranden Golfklubb
Org.nr 974 467 569

Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

Solastranden Golfklubb

Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2016

2015

2.562.410

2.905.873

Annen driftsinntekt

2.790.364

2.836.179

Sum driftsinntekter

5.352.774

5.742.052

Driftsinntekter
Salgsinntekt

1

Driftskostnader
Varekostnad

74.793

54.664

Lønnskostnad

2

1.947.807

2.211.413

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

7

19.475

42.475

Annen driftskostnad

2

2.949.316

2.910.971

4.991.391

5.219.523

361.383

522.529

240

1.215

272.363

280.904

-272.123

-279.689

Årsresultat

89.260

242.840

Overføringer
Overført til annen egenkapital

89.260

242.840

Sum overføringer

89.260

242.840

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.
Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt
poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes normalt til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt
virkelig verdi.
Anleggsmidler / Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler og aksjer nedskrives til
gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Sum

2016
1.687.819
216.735
43.253
1.947.807

2015
1.914.790
261.457
35.166
2.211.413

3

3

Daglig leder
629.442
2.000

Styret
0
0

Antall årsverk
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Bonus
Daglig leder har bonusordning. Inkludert i lønn er kr 37.884.

Pensjonskostnader
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en innskuddsbasert
pensjonsordning som oppfyller lovens krav.
Årets pensjonspremie på kr 34.739 inngår i andre ytelser.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 26.250 inkl. mva
I tillegg kommer andre tjenester inklusiv utarbeidelse av årsregnskap med kr 6.250 inkl. mva
Lån
Det er ikke gitt lån eller lignende til ledende personer.
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Note 3 Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser
2016
4.689.727

Gjeld som forfaller senere enn 5 år

2015
4.857.300

Note 4 Bundne midler
Inkludert i selskapets bankinnskudd pr 31.12. er bundne midler til skattetrekk kr 60.700.

Note 5 Egenkapital
Egenkapital
576.236
89.260
665.496

Pr. 01.01.2016
Årets resultat
Pr 31.12.2016

Sum egenkapital
576.236
89.260
665.496

Note 6 Pantstillelser

Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig)
Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig)

2016
572.190
6.322.727

2015
498.176
6.444.149

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
Driftsløsøre og inventar
Varelager
Kundefordringer
Sum

7.812.050
0
38.975
7.851.025

7.831.525
0
76.816
7.908.341

Note 7 Anleggsmidler
Golfbane
Bokført verdi 01.01
Tilgang kostpris
Avgang kostpris
Anskaffelseskost 31.12
Årets avskrivninger
Bokført verdi 31.12

7.775.000
0
0
7.775.000
0
7.775.000

Avskrivningssats

Tomter, bygninger og
Driftsløsøre,
Sum
annen fast eiendom
inventar og utstyr
23.400
33.125
0
0
0
0
23.400
33.125
-5.900
-13.575
17.500
19.550

*

10 år

7.831.525
0
0
7.831.525
-19.475
7.812.050

5 år

Avskrivninger foretas lineært over beregnet økonomisk/teknisk levetid.
*Styret har også i år foreslått å ikke føre avskrivninger på banen jfr tidligere argumentasjon og praksis.
Styret har besluttet at banen skal avskrives over 70 år fra 2017.
Hovedleieavtalen går fra 2006 til 2046, med opsjon på 40 nye år.
Årlig avskrivning av banen fra 2017 blir kr 111.071
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