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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE  
 

MANDAG 13. MARS 2023 
 

KL 18.00 
 

Klubbhus – Hos Martin – Torsnesveien 16  
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Dagsorden: 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3. Valg av dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive 

protokollen 
4. Behandle klubbens beretning, herunder gruppeårsmeldinger 
5.  

a. Behandle klubbens regnskap og kontrollutvalgets beretning  
b. Behandle uavhengig revisor 

6. Vedta medlemskontingent for 2023 
7. Vedta klubbens budsjett 2023 
8. Klubbens organisasjonsplan 
9. Valg 
10. Avslutning 

 
 

 
 
  



Gamle Fredrikstad Golfklubb                                                          
Inkluderende – Offensiv – Engasjert                                                    

 

GFGK Årsmøte 2023  
 Side 3 
 

SAKSDOKUMENTER: 
 

Sak 4. Klubbens beretning og gruppeårsmeldinger 
 
 
 

Årsberetning 
Gamle Fredrikstad Golfklubb Junior 

 

 
 

 
 

 
Deltagelse gjennom sesongen 
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Det har vært en nedgang i antall deltagere både i elite og utviklingsgruppen. Knøtte gruppen 
som dessverre ikke ble noe av i år pga manglende trenerressurser. Ny gruppe for året er 
jentene og rekrutering. 

• I jentegruppen har vi på det meste vært 20 spillere, det er en vesentlig økning fra 
tidligere år. Antallet har variert noe fra trening til trening. De har hatt trening felles 
hver 14 dag. 

• I rekrutering har det vært 8 spillere 
• I junior utvikling har vi vært 8 spillere. 
• I junior elite har vi vært 8 spillere. 

 
Rekruttering 
Fokus på rekruteringen i sesongen ble lagt på golfjentene og en ny gruppe som er 
rekrutering (alder 11-14). Er laget en plan for rekrutering i handlingsplanen som skal følges.  
 
Aktivitet gjennom sesongen 

• Golfjentene har hatt en trening hver 14 dag gjennom utesesongen. Vil for 2023 øke 
dette til hver uke. 

• Junior rekrutering har trent 1 gang per uke. Fokus på lek og felleskap. GOBBS blir 
en naturlig del av treningene. Vi lærer oss spille golf fra green og bakover. Ansvarlig 
har vært Marcus Thim. 

• Junior utvikling har trent 2 dager i uken. Med blanding av range, korthullsbane og 
banespill. Målet for sesongen var å få med flest mulig av spillerne på Narvesen 
Tours siste turnering. Ansvarlig har vært Freddy Normark 

• Junior elite har trent 2 dager i uken. Med blanding av range, korthullsbane og 
banespill. Vi har også hatt individuelle protimer for de som har ønsket det. Ansvarlig 
har vært Marcus Thim. 

 
Sportslige resultater 
Vi har til enhver tid 8 og 14 spillere på Narvesen tour (bredde juniortour) på de turneringene 
som har blitt arrangert. Har slitt med å få med utviklingsgruppen på flere turneringer som har 
vært målet. Har dessverre ikke hatt noe deltagelse fra jenter på turenringer i år. Dette må bli 
målsetning på sikt å få til. 
 
Vi hadde også flere seiere i både netto og brutto klassene på Narvesen Tour gjennom 
sesongen. 
 
Vi har også hatt noe deltagelse på Srixon tour (øverste nivå i Norge). Men vesentlig færre 
spillere på dette nivået i 2022. NM junior lag elite gutter berget vi plassen med 1 slag på 
Stavanger GK. Dette var viktig for videre satsing i gruppen.  
 
Har hatt 3 spillere som har deltatt på Future Camp i regi av NGF. Future Camp er det første 
trinnet i Team Norway sin spiller-utviklingstrapp og er beregnet for golfungdom fra 13 -15 år. 
 
 
Generelt om juniorene 
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I juniorgruppen er det et godt miljø. Det har vært en satsing i 2022 på å få et bedre samhold 
totalt for hele gruppen. Har arrangert jevnlig samlinger med hele gruppen.  
 
Det har blitt arrangert to treningsleirer i 2022 sesongen. En i starten av sesongen hvor vi var  
på PGA National i Malmø og en i slutten av sesongen på Halmstad golfarena. Dette er viktig 
tiltak for å få et godt miljø i gruppen. 
 
Juniorkomiteen har hatt 6 møter gjennom året. Komiteen teller i dag fem medlemmer med 
ulike ansvarsområder. Fokus på arbeidet har vært å få på plass en bedre struktur som ikke 
er gjør oss så personavhengige. 
 
 
Økonomi  
Det er en sunn økonomi i juniorgruppa, mye takket være god innsats opp gjennom årene på 
ulike dugnader og sponsorinntekter. Sponsorinntektene har i 2022 gått noe ned i forhold til 
2021. Vi jobber hardt for å få inn penger til drift av juniorgruppen. Det er en målsetting om å 
ha gode støtteordninger for de av spillerne våre som satser på turneringsspill.  
 
Forventninger sesong 2023 
Få til et bedre samarbeid med resten av komiteene i klubben og styret. Dette kan være 
samarbeid på økonomi og rekrutering. Ønsker å få på plass impact supporter i regi av NGF 
for å styrke økonomien i juniorgruppa.  
Få med flere spillere på turneringer, vi ønsker å være en klubb som har flest spillere på vår 
region på Narvesen Tour. Har også en målsetning på sikt å få flere spillere på Srixon Tour 
(øverste nivå).  
 
 
Takk til ALLE som støtter oss gjennom grasrotandelen! 
 
 
 
 

Årsberetning 
Gamle Fredrikstad Golfklubb Dugnadscompaginet 

 
 
 
 
Det er i dugnadscompaniet 4 damer og 22 herrer.Vi begynte året i januar, og var ferdig 
første mandag etter banestengning.Det har vært en fantastisk  jobbinnsats i året som har  
gått, 3700 timer  har blitt jobbet.Tusen takk til gruppa, for jobben som har blitt gjort.Det er et 
veldig fint mijø i gruppa, vi møter opp kl 0830, matpause kl 1130 og tar kvelden kl 1500. Vi 
har en felles tur med 1 overnatting og spill 2 dager, vi håper det kommer fler som kan bidra i 
gruppa. 

Utførte oppgaver2022: 
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Vi startet året med å bygge nye teesteder på hull 2,7,9,og 15, dette var et tidkrevende og 
tungt arbeid.7 til 10 personer. 

 

Vi pusset opp klubbrom  gang og 2 kontorer, et til sekretær og et til proene.Dette tok lang 
tid, men hadde som målsettig å bli ferdig til NM.Det klarte vi, så de hadde et fint møterom å 
jobbe fra under NM. 

Vi var 6-10 personer på denne jobben. 

Christoffer engasjerte et firma som arbeidet med å fjerne siv i dammene, det ble mye siv å 
kjøre vekk etter at de var ferdig med jobben. Dette er en jobb vi må ta hvert år for 
opprettholde et fint vannspel. Nå har vi fått sponsa en båt fra Herregårsmur / Freddy 
Solli.Så har jeg lagd 3 klokker, dette med veldig god hjelp av Tom Helge Nilsen.Dette var en 
morsom men tidkrevende jobb.Det har blitt kjørt på mye subbus på veiene, totalt ca 300 
tonn .Det har også blitt pynta opp rundt alle vann og bekker. 

Vi har endel faste jobber som vi utfører, hver uke: 

Vask og rydding i kjellern der vi har bager og utstyr, det har Solveig og Synnøve stått for. 
Divotter blir tatt hver uke 4/6 pers. Dressing av teesteder hver uke  og plukking av 
pegger2/4 pers. Rangen blir ryddet og feiet, samt at ballvasker blir byttet vann på og 
vasket.Tore F. Broer, krakker, teestolper og bua til Thor har blitt malt også broene på 
korthullsbanen. Søppeltømming og rydding av parkeringplass og områdene rundt. Merking 
av banen blir utført etter behov. Aage og Joachim + 1 pers til 

 

Jeg vil takke Thomas, banekællane og Christoffer for et fint samarbeid gjennom året. 

En takk til Terje Bøckmann for servering av mat til oss. 

Dugnadscompanet 

Steinar Småriseth 

 

Årsberetning 
Gamle Fredrikstad Golfklubb Senior 

 
 
I 2022 har vi ikke hatt noen COVID restriksjoner og endelig kunne vi igjen ha en normal 
sesongåpning. Onsdagsgolfen startet 20.april mens Senior Ettermiddag hadde sin 
sesongpremiere 4.mai. 
På onsdagsgolfen har antall deltakere (både egne og gjester) vært på nivå med 2021 
sesongen. Det samme gjelder for Senior Ettermiddag.  
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I forbindelse med klubbens vellykkede NM arrangement 1. - 7. august, stilte 
senioravdelingen med 25 frivillige. 

Vi har deltatt i alle turneringer i regi av Østfold Seniorgolf (lagmatcher, Østfold 
seniormesterskap og Årets golfer). 

I perioden november 2021 til mars 2022 har vi spilt 19 runder med simulatorgolf ved Østfold 
golfsenter med et snitt på 15 spillere pr runde. 

I lagmesterskapet som arrangeres av Norsk Seniorgolf (NSG) deltok vi i år med et lag i 
1.divisjon. 2.divisjonslaget måtte vi beklageligvis trekke. 

Vi stilte også frivillige til NSG`s Sissener Classic turnering ved GFGK 6.mai (139 deltakere). 

Det er avholdt 3 komitemøter. Det planlagte medlemsmøte ble avlyst på grunn av for liten 
påmelding/interesse. Selv om klubben har fått et klubbrom og at vi kan bruke teltet til 
Hos Martin til samlinger i golfsesongen, er savnet av eget klubbhus merkbart. Med dagens 
tilbud er det vanskelig å bygge klubbkultur, spesielt utenfor golfsesongen.    

Oppsummering og nøkkeltall for 2022: 

• 23 onsdagsturneringer (formiddag) er gjennomført (oppstart 20/4 - siste runde 28/9) 
o Det har deltatt 102 spillere i årets sesong, her av 17 damer og 85 herrer 
o Det er spilt 882 runder, 114 damerunder og 768 herrerunder 
o Snitt pr runde er 38,4 spillere, fordelt med 5,0 på damene og 33,4 på herrene 
o Det har deltatt gjestespillere fra 10 klubber med totalt 35 deltakere 
o Alle runder er avsluttet med sosialt samvær og premieutdeling  

• Sesongavslutning 5/10 med 29 deltakere Hos Martin 
o Order Of Merit for damer ble vunnet av Vivian Sandmæl - 734 slag 
o Order Of Merit for herrer kl A ble vunnet Hans Gunnar Hansen - 720 slag  
o Order Of Merit for herrer kl B ble vunnet av Harald Sten Andersen - 732 slag 

• Turneringstilbudet til Arbeidsaktive seniorer ble i år tatt inn igjen til 
Senioravdelingen 

o 17 onsdagsturneringer er gjennomført (oppstart 4/5 – siste runde 21/9) 
o 30 spillere har deltatt, 1 dame og 29 herrer 
o De har spilt 165 runder, 3 damerunder og 162 herrerunder 
o Vinneren av hver runde er blitt premiert (herrer A,B og dameklassen) 
o Sesongavslutning 22/10 med 10 deltakere. Golfrunde, sosialt samvær på 

restauranten Hos Martin og utdeling av premier og vinner av årets OOM ble 
Geir Mørck - 715 slag 

• I lagmesterskapet for seniorer som arrangeres av Norsk Seniorgolf (NSG) har 
klubben deltatt med et lag i 1.divisjon 

o 1. divisjon spilte 17.-18.sep ved Vestfold GK 
o Våre spillere (Thor Bøckmann, Fredrik Fjæraa, Henning Riis og Henning 

Friise) klarte en flott 8.plass av i alt 18 lag. Klubben spiller 1.div også i 2023 
• Vi har gjennomført lagturnering i regi av Østfold Seniorgolf med 62 deltakere 

o Vi har deltatt i alle 9 lagturneringene og sluttresultatet for oss ble en 8.plass 
o I Årets golfer ble våre beste plasseringer;   

 Gunn Karly Jorid Skulstad nr 4 i dameklassen 
 Bjørn Ø Saxhaug nr 9 i herrer kl A  

o I Østfold Seniormesterskap ble våre beste plasseringer; 
 Gunnar Skulstad nr 18 i herrer kl A 
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 Hans Gunnar Hansen nr 15 i herrer kl B 
 Gunn Karly Jorid Skulstad nr 4 i Damer kl A 

• Det er gjennomført to seniorturer til hhv Forsbacka GK og Sotenæs GK med 
overnatting, golfspill og sosialt samvær 
 

Seniorkomiteèn har i 2022 bestått av: 

Gunn Karly Jorid Skulstad, Aage Pedersen, Aage Tore Sandmæl, Hans Gunnar Hansen 
og Tore Frølich. 

Tore Frølich har vært vår kontaktperson mot Østfold Seniorgolf  

Tore Frølich har vært klubbens kontaktperson mot Norsk Seniorgolf. 

Det rettes en stor takk til dere alle for utmerket innsats og engasjement i 2022. 

 

 
 
Tore Frølich 
Leder Seniorkomiteèn 
 

 

Årsberetning 
Gamle Fredrikstad Golfklubb Turneringskomiteen 

 
 

 

Turneringskomiteen besto i 2022 av foruten leder i TK, 5 TK medlemmer og 7 TK ressurser 
som bidro etter behov.  
 
TK gjennomførte 10 turneringer på eget program med til sammen 533 spilte runder.  
Økonomien etter sesongen var positiv og har bidratt godt til klubbkassen. 
Turneringsprogrammet ble satt opp også med tanke på variasjon i spilleform og oppsett.  
 
Dessverre ble også 2 oppsatte turneringer avlyst pga. lav deltakelse. Dette gjaldt Maislaget 
og Monsterturneringen. 
 
Økonomisk så var overskuddet fra TK i 2023 på 82.653,-. I tillegg så bidro TK med 27.020,- 
til Dugnadskompagniet i form av overskudd fra Dugnadskopagniet Open. 
Så det reelle overskuddet beløper seg til 109.673,-. 
 
TK bidro også til gjennomføring av Narvesen Tour og NM Senior. Tilbakemelding fra NGF og 
funksjonærer i disse arrangementene var veldig bra. Vi har opparbeidet oss et rykte på å 
være gode til å arrangere turneringer. Disse arrangementene hadde ikke vært mulig uten 
masse god hjelp av frivillige, og etter NGF sin mening en stor suksess.   
 
Klubbmesterskapet for herrer ble også i år gjennomført med spill 18+18 hull. Totalt deltok 88 
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spillere denne helgen fordelt på alle klasser.   
 
For første gang ble det også arrangert en turnering med Bil i HIO premie. Det ble en 
kjempesuksess med deltakerrekord. 144 spillere stilte til start i en fulltegnet turnering. 
Vi takker RSA Bil Fredrikstad som hovedsponsor for denne turneringen. 
Dessverre var det ingen som stakk av med bilen, men vi prøver igjen neste år. 
 
Det ble det gjennom sesongen gjennomført Matchplay med egene personer som ansvarlige. 
Begge disse ble også gjennomført med god deltagelse. For første gang i GFGK sin historie 
Ble Matchplay turneringen vunnet av en dame, Sara Langsholdt. 
 
Komiteen takker banemannskaper for alltid å holde banen i best mulig stand før våre 
turneringer og godt samarbeid forøvrig. Takker også sponsorer og de øvrige som har bidratt 
positivt rundt våre aktiviteter. 
  
Vi ser frem til neste sesong og ønsker alle velkommen tilbake til turneringer i 2023. 
 
 
For turneringskomiteen 
Joh Gulichsen 
Leder TK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubbmesterskap 2022, resultater 
 
Herrer: 
1. Sondre Ødmann Klemsdal 
2. Kristian Harstad 
3. Ola Dahl Jensen 
 
Gutter: 
1. William Wahlberg  
2. Sondre Undheim Henriksen 
3. Axel Fredrik Larsen 
 
Damer: 
1. Grete Bjørnland Larsen 
2. Sara Langsholdt 
3. Hege Skjelstad 
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Senior: 
Herrer: 
1. Fredrik Fjæraa 
2. Kjell Rene Olsen 
3. Geir Mørck 
 
Damer 
1. Lise Bøckmann Olsen 
2. Åshild Løkke 
3. Anita Helgesen 
 
Herrer 65+: 
1. Gunnar Skulstad 
2. Harald Stordahl 
3. Ivar Rasmussen 
 
Damer 65+: 
1. Torill Høvik Mørck 
2. Vivian Sandmæl 
3. Gunn Skulstad 
 
 
Stableford: 
1. Tom Kristian Strand 
2. Christoffer Meisingset Forsberg 
3. Magnus Kvalsvik 
 
 

Årsberetning 
Gamle Fredrikstad Golfklubb Valgkomiteen 

 
 
 
 
Valgkomiteen for den inneværende periode har vært; leder Terje strand, medlemmer 
Oddrun Skår og Sissel Hagen, vara; Ketil Holter Olsen. Da det tidlig ble klart at Sissel ikke 
har hadde mulighet til å stille i komiteen, har Ketil tatt hennes rolle for arbeidet frem til 
årsmøtet-23  
Valgkomiteen har ila året 2022 hatt sporadisk kontakt med de forskjellige styre 
representanter, dog ingen planlagte treff! 
Valgkomiteens hovedoppgave er å innstille kandidater til klubbens styre som velges på 
årsmøtet! 
Derfor jobber komiteen hovedsakelig aktivt i månedene desember, januar og februar! 
Vi hadde vårt første møte med Helge Dehlin, styrets leder litt før jul -22. Dette møtet er 
startskuddet for vår søken etter nye kandidater til årsmøtet i mars -23. Her får vi innblikk i 
hvordan styret har jobbet ila året og hvilke utfordringer som er jobbet med og hvilke 
medlemmer som sier takk for seg i styret! 
Så har komiteen ila noen treff i januar fått snakket med styrets øvrige medlemmer og avklart 
hvordan De ser på sitt verv i styret og om de ønsker å være med videre! 
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Pr dags dato har vi nesten en ny innstilling på plass, men mangler fortsatt en kvinne/jente 
inn i styret. 
Vi håper å løse dette ila noen uker, slik at vi inn i årsmøtet har en ny innstilling klar! 
 
Mvh valgkomiteen  
v/ Terje S 
 
 
 

Årsberetning 
Gamle Fredrikstad Golfklubb Styret 

 
 
 
Det har gjennom året vært avholdt 10 styremøter samt 1 møte med komiteene.  
 

2022 har på mange måter vært et normalår, lite eller ingen hensyn å ta med tanke på 
Covid.  
 

I 2022 ble etterlengtede klubblokaler åpnet. Oppussede og godt utstyrte kontorer, et flott 
møterom med kjøkken, alt til klubbens disposisjon.   
Dette var også året for en ny organisasjonsmodell. I de nye lokalene flyttet det inn en 
klubbsekretær og to proer. Organisasjonsmodellen fungerte bra på flere områder, men har 
vært gjenstand for diskusjon. Av den grunn har styret evaluert dagens ordning og vil for året 
2023 foreslå noen endringer som vi mener vil kunne fungere bra. 
  
2022 har også vært første året med ekstern regnskapsfører og revisor. Det har vært noen 
utfordringer med oppfølgingen, men i samarbeide med regnskapsfører har vi nå fått et 
oversiktlig og godt system. 
  
Utviklingen i medlemstallet har vært negativ i 2022. Styret er av den oppfatning at 
økonomisk usikkerhet førte til at det mot slutten av året kom utmeldinger i noe større 
omfang enn tidligere år  
 

Planlegging og gjennomføring av NM 2022 ble en suksess. God planlegging og flott innsats 
medvirket til at mesterskapet ble prikkfritt gjennomført. Banen var i utmerket stand, og når 
værgudene i tillegg spilte på lag ble det et veldig bra arrangement. Stor takk til alle som 
medvirket til gjennomføringen.  
 

Styret 
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Styrets innstilling til vedtak: 
Klubbens beretning og gruppeårsmeldinger for 2022 vedtas. 
 
 
Sak 5.  

a. Regnskap og kontrollutvalgets beretning for 2022 
 
 

Gamle Fredrikstad Golfklubb   
       

Resultatregnskap   
   
       
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2022  Budsjett 2022  2021 

       
Driftsinntekter       
Sponsor, dugnad og salgsinntekter 2 1 790 732  1 849 000  379 714 
Kontingenter 3 5 679 205  5 855 675  5 398 248 
Tilskudd og tippemidler 4 408 341  160 000  325 761 
Momsrefusjon  452 842  350 000  0 
Annen driftsinntekt  128 045  0  66 000 

Sum driftsinntekter   8 459 165   8 214 675  6 169 723  

       
Driftskostnader       
Varekostnad  667 489  0  50 568 
Lønns- og personalkostnader 5 693 752  878 354  15 960 
Avskrivninger  35 109  0  0 
Andre driftskostnader  2 390 859  2 504 200  1 346 497 
Leie servicebygg  242 300  240 000  175 000 
Leie bane  4 397 337  4 550 523  4 336 315 

Sum driftskostnader   8 426 846   8 173 077  5 924 340  

       
Driftsresultat   32 319   41 598  245 383  

       
Finansposter       
Finansinntekter  10  0  0 
Finanskostnader  959  0  3 293 

Sum finansposter   -949   0  -3 293  

        

ÅRSRESULTAT   31 370   41 598  242 090  
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Disponering av årets resultat       
Til (fra) egenkapital  31 370  41 598  242 090 
Avsatt til vedlikehold klubbhus        

Sum disponering   31 370   41 598  242 090  
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Styrets innstilling til vedtak: 
Klubbens regnskap og kontrollutvalgets beretning for 2022 vedtas. 
 
 

b. Uavhengig revisors beretning 
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Styrets innstilling til vedtak: 
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Uavhengig revisors beretning for 2022 vedtas. 
 
 
 
Sak 6. Vedta klubbens medlemskontingent for 2023 
 
 

 
 
 
Styrets innstilling til vedtak: 
Foreslått klubbkontingent for 2023 vedtas. 
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Sak 7. Vedta klubbens budsjett for 2023 
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Styrets innstilling til vedtak: 
Budsjett for 2023 vedtas. 
 
 
Sak 8. Klubbens organisasjonsplan 
 

 
 
 
Styrets innstilling til vedtak: 
Fremlagte organisasjonsplan vedtas. 
 
 
Sak 9. Valg 
 
Valgkomiteens redegjørelse for arbeidsmetode i forbindelse med innstilling til nytt 
styre i Gamle Fredrikstad golfklubb for 2023. 
 

• Valgkomiteens arbeid med innstilling av nytt styre i golfklubben for 2023 ble 
igangsatt uke 51-2022 
 

• Det ble først avholdt ett møte med styreleder Helge Dehlin, hvor valgkomiteen 
ble orientert om styrets arbeid i 2022 og styreleders visjoner for kommende år 

 
• Vi har deretter avholdt møter i valgkomiteen i løpet av januar/februar, samt en 

god del telefoner fra hjemmekontor 
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• Vi tenkte at prosessen ville være krevende i år.  Dette fordi Idrettskretsen krever 

at 40 % av styrets medlemmer skal være kvinner, men kun 14 % av GFGK sine 
medlemmer er kvinner. Da vi har dyktige og engasjerte kvinner i klubben, ble 
dette givende og inspirerende prosess, og vi har fått på plass nye og spennende 
kandidater til styret i klubben for 2023. I tillegg bevares kontinuitet med at 
engasjerte og dyktige medlemmer tar gjenvalg eller trer inn i nye roller. 
 

• Av styrets 7 medlemmer, var i år 3 stk på valg.  Styre, og dermed valgkomiteens 
arbeid, har nå kommet inn i en syklus hvor det blir henholdsvis 3 personer og 4 
personer på valg hvert år 

 
Styret inn mot årets valg har bestått av følgende personer; 
• Leder Helge Dehlin            ikke på valg     1 år igjen 

 
• Nestleder Joh Gulichsen    på valg      ikke gjenvalg 
 
• Styremedlem Stian Westlie              på valg      gjenvalg 2 år 
 
• Styremedlem Hans Thomas Revhaug   ikke på valg       1 år igjen  
• Styremedlem Vanja Regine Arnesen  ikke på valg       1 år igjen     
• Varamedlem Josefine Hollung    ikke på valg       ønsker fritak  
• Varamedlem Torgeir Røinås Pedersen            på valg        gjenvalg 2 år 

 
 
 

 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i gamle Fredrikstad golfklubb for 2023  
 
Styreleder Helge Dehlin    ikke på valg        1 år igjen 
Nestleder Hans Thomas Revhaug  NY rolle  innstilles for 2 år 
Styremedlem  Stian Westlie    gjenvalg  innstilles for 2 år 
Styremedlem  Åse Iren Nordli                NY  innstilles for 2 år 
Styremedlem  Vanja Regine Arnesen     ikke på valg        1 år igjen  
Varamedlem  Torgeir Røinås Pedersen    gjenvalg    innstilles for 2 år 
Varamedlem  Karin Beate Rosseli      NY  innstilles for 1 år 
 
 
Valgkomiteen for 2023 
 Oddrun Skår, Ketil Holter Olsen og Terje Strand 

 
 
 
 
I tillegg skal følgende velges: 



Gamle Fredrikstad Golfklubb                                                          
Inkluderende – Offensiv – Engasjert                                                    

 

GFGK Årsmøte 2023  
 Side 22 
 

 
§ 15, 10 Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap 
 Styret foreslår Krogh Revisjon AS, Moss, velges som revisor for 2023. 
 
§ 15, 11 e) Valg av representanter til verv og møter i de organisasjoner som klubben 
er tilsluttet. 
Valgkomiteens innstilling til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å utpeke de som til enhver tid er naturlig skal kunne representere 
klubben. 
 
Valgkomite: 
 
Leder:    NY 
Medlem:  Oddrun Skår    2 år, ny 
Varamedlem:   NY 
 
Styrets innstilling: Overnevnte forslag vedtas 
 
Klubbkomiteer: 
 
Styret har oppnevnt ledere av følgende komiteer: 

• Dugnadscompagniet:  Stein Guterud 
 Seniorkomitee:   Tore Frølich 
 Damekomitee:   Karin Beate Rosseli 
 Juniorkomitee:   Dag Bertil Jansson 
 Turneringskomitee:   Joh Gullichsen 
 HCP Utvalget:   Lars Otto Bjørnland 

 
 
Sak 9. Avslutning 
 
 
 
VEL MØTT. 


	Sak 4. Klubbens beretning og gruppeårsmeldinger

