
Mørk Golfklubb 
Årsmøte 2023 

Torsdag 23.mars kl. 18:00 på Mørk Golfklubb 

01/23 Godkjenning av antall stemmeberettigede 
02/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
03/23 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne 

årsmøteprotokollen 
04/23 Valg av tellekorps 
05/23 Behandle styrets årsberetning 2022 
06/23 Behandle revidert regnskap for 2022 
07/23 Behandle innkomne forslag og saker 
08/23 Behandle kontingenter 2023 
09/23 Vedta klubbens budsjett for 2023 
10/23 Valg av revisor til å revidere klubbens regnskap 
11/23 Valg av styre 
12/23 Valg av valgkomite 
13/23 Valg av kontrollkomite 

Spydeberg, 16.mars 2023 



SAK 01/23 Godkjenning av antall stemmeberettigede 

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må 
man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt 
medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Lovlig 
innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som 
minst tilsvarer antall styremedlemmer (gjelder ikke ved annen gangs 
innkallelse). 

Styrets forslag til vedtak: 

Det er ....... stemmeberettigede til stede og årsmøtet er vedtaksført. 
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SAK 02/23 Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Innkallingen er varslet minst fire uker før Årsmøtet ved e-post til alle 
medlemmer.  

Saksdokumentene og forretningsorden har vært tilgjengelige på hjemmesiden 
en uke før møtet. 

Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på Årsmøtet 
vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.  

I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer 
for og imot. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for Årsmøtet i Mørk GK, 
godkjennes. 
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SAK 03/23 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne 

årsmøteprotokollen 

 

Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent. I tillegg skal det velges referent og 2 til å 
underskrive protokollen 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Dirigent:  

Referent: Hege Thorkildsen 

Underskrive protokoll: 

 

........................................                        .................................... 
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SAK 04/23 Valg av tellekorps 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Tellekorps velges på årsmøtedagen  
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Årsberetning 2022 

Mørk Golfklubb 
Styret 

16.mars 2023 
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ORGANISERING 

Klubbens formål er å drive organisert golfidrett. Arbeidet skal preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
Klubben er medlem av Norges Golfforbund og er med i Spydeberg idrettsråd. Klubben er 
selveiende og frittstående med utelukkende personlig medlemmer. 
Mørk Golfklubb har en fullverdig 18 hulls bane og en 9 hulls. I tillegg har klubben et stort 
treningsanlegg med driving range og andre fasiliteter. 
Årsmøtet er klubbens øverste besluttende organ. 

 

Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøter. Styret skal sikre at årsmøtets 
vedtak iverksettes, samt at lov og regelverk etterleves. 
Styret skal videre sikre at klubbens midler forvaltes på en forsvarlig måte gjennom å sørge 
for tilfredsstillende organisering og god økonomistyring. 
Etter behov skal styret opprette komiteer og utvalg samt sikre at disse jobber for å nå 
fastsatte mål. 

 

Styret 2022 

Styret for 2022 bestod av: 

 

• Per Chr. Anfinnsen   - Styrets leder 
• Mona Gundersen   - Styrets nestleder 
• Hege Thorkildsen   - Medlem 
• Sverre Olesen    - Medlem 
• Øystein Hoff    - Medlem 
• Ann-Kristin Anfinnsen  - Varamedlem 
• Eirik Hauglid    - Varamedlem 

 

MØTEVIRKSOMHET OG REPRESENTASJON 

Styret har avholdt 4 ordinære styremøter i 2022. De fleste styremøtene er gjennomført med 
fulltallig oppmøte. 

Klubben har vært representert på Golfforum, samt på ulike arbeids- og informasjonsmøter. 
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ANSATTE 

Klubben ansatte i 2022 ny daglig leder i klubben, Per Thomas Hansen. Han startet i februar 
og arbeidet de første månedene sammen med avtroppende daglig leder, Peder Mørk, for å 
sikre en smidig overgang. Per Thomas tok over det formelle daglig leder ansvaret 1.mai 
2022. 

Banemannskapet har bestått av 5 sesongansatte, mens Peder Mørk har i 2022 fungert som 
Head Greenkeeper. 

Klubbens revisor: BDO AS org. nr. 993 606 650 

Regnskapsfører: Directa Skiptvet v/Nina Dahl Fredriksen, org. nr. 912 157 660 

 

MEDLEMMER OG GJESTER 

Medlemstall 

Antall medlemmer ved utgangen av 2022 var 777. Dette er en netto økning på 61 
medlemmer i forhold til 2021. 

Det var 173 damer og 604 menn ved utgangen av 2022 mot 166 damer og 550 menn i 2021. 

 

AKTIVITET 

 

Aktivitet 2021 2022 
Totalt spilte runder 12202 10887 
Greenfeerunder 3860 2867 
Turneringsrunder 1790 2337 
Runder 9 hulls-banen 3235 2208 

 

Klubben har et ønske om at alle runder som spilles på 9-hulls banen blir bestilt gjennom 
GolfBox for å ha en bedre oversikt over bruken av 9-hulls banen. 

 

DRIFTSITUASJONEN 

Økonomien i klubben har gjennom 2022 vært god, mye grunnet gode inntekter fra greenfee, 
utleie av golfbiler samt inntekter på range. 

Klubben har i 2022 gjort en del investeringer både på bane og utstyr. Dette er knyttet til 
blant annet gjødsling av fairwayer, ny ballmaskin, ny ballvasker og økte lønnskostnader i 
forbindelse med vedlikehold av bane. 
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Dette har gitt et underskudd i 2022 på kr 740.962, - etter avskrivninger. Budsjettert 
underskudd var på kr 322.657, - 

Totale inntekter var 7.498.375, - og kostnader 8.239.336, - 

Klubbens største inntektskilder er: 

• Medlemskontingent 
• Sponsorer 
• Greenfee 

 

Klubbens største kostnader er: 

• Lønn 
• Bane og maskiner 

 

Proshp/Pro 

2022 var Fraser Mudie sitt 3. år som pro på klubben og dette samarbeidet fungerer veldig 
bra. Fraser og Sheena betjener klubbens medlemmer og gjester på en flott og serviceinnstilt 
måte. Vi er glade for å ha de som en del av klubben. 

 

Cafe 

Ny driver av kafe sa dessverre opp sin kontrakt og sluttet på tampen av sesongen. Ved hjelp 
av bistand fra Sheena og Fraser kunne klubben opprettholde et godt tilbud i cafe til alle 
medlemmer og gjester resten av sesongen. Klubben setter stor pris på den ekstra innsatsen. 
Medlemmene har gitt positive tilbakemeldinger på tilbudet som Sheena hadde i kafeen. 

Klubben jobber med løsninger for videre drift av klubbens cafe. 
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RAPPORT KONTORLLKOMITE 

Kontrollkomiteens beretning for 2022 

 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid. 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFS lov 5 2-12 er å føre tilsyn med Mørk Golfklubbs 
økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at Mørk Golfklubbs midler er anvendt i henhold til 
lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske 
disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. 
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske 
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og 
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Mørk Golfklubbs drift og finansielle stilling. 
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Mørk Golfklubbs finansielle 
stilling, forvaltning og drift. Kontrollkomiteen har adgang til å møte på styremøter når vi 
mener det er behov for det.  

Kontrollkomiteen har bestått av Steinar B. Berntsen og Linda Stensby, med varamedlemmer 
Hans Richard Huse og Jorun G. Berntsen. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet: 

Vi har savnet styrets protokoller og regnskaper gjennom året. Vi har bedt om at dette 
bedres. Vi har fått et urevidert regnskap for 2022, men ikke fått revisjonsberetningen for 
2022, og tar forbehold om at denne ikke avdekker ukjente faktorer.  

Kontrollkomiteens vurdering av Mørk Golfklubbs finansielle stilling, forvaltning og drift.:   

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Mørk Golfklubbs årsregnskap for 2022 
godkjennes av årsmøtet.  

 

Spydeberg 01.03.2023. 

 

Steinar B. Berntsen                                                                                                      
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RAPPORT HANDICAPKOMITE 

Handicapkomite har bestått at Per Thomas Hansen og Per Christian Anfinnsen. Det har vært 
ikke vært behandlet noen saker. 

 

 

RAPPORT BANEKOMITE 

Det har i 2022 ikke vært en fullstendig banekomite. Klubben vil ha dette på plass for 2023 
igjen. 

 

 

RAPPORT TURNERINGSKOMITE 

Turneringskomiteen har i 2022 bestått av: 

 

• Ole Robert Ertnes, Leder 
• Marit Hauglid 
• Thomas Grendel 
• Magne Gundersen 
• Torstein Thorud 
• Torbjørn Kristiansenen 

Turneringskomiteen har planlagt og gjennomført 8 turneringer.  

I tillegg til dette har: 

• Seniorgruppa 2 ukentlige turneringer: Tirsdagsniern (ansvarlig Torstein Thorud) og 
Østfold seniorgolf på fredager (ansvarlig Peter Boterweg).  

• Damegruppa v Mona Gundersen har sine dameturneringer på torsdager 
• Daglig leder (Per Thomas Hansen) har vært ansvarlig for ukesturneringen Mørk 

Golfkro Challenges 2022, Sponsorturneringer, Mørk Open og Pro’s Day . 
• Per Thomas har også vært kontaktperson for turneringer som Narvesen Tour og NSG. 

Turneringskomiteen kom sammen og hadde sitt første møte i mars og 
turneringsprogrammet var klart i midten av april.  Opplæring i GolfBox ble gjennomført av 
Per Thomas i april. Turneringsansvaret ble spredt på alle komiteens medlemmer.  De 
turneringene som suverent trekker flest deltagere er scramble turneringer. Det er 
gjennomført 4 stk.  4-manns scramble turneringer med 97, 88, 64 og 111 deltagere. Dette 
synes vi er veldig bra. Singel eller parturneringer har mellom 25-40 deltagere. 
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Ukesturneringen som i år ble kalt Mørk Golfkro Challenge 2022 er en turnering som går 
igjennom hele sesongen med en finale på høsten.  Varianter av denne har blitt gjennomført i 
mange år. Antall deltagere er imidlertid synkende. For 2023 bør man stikke hodene sammen 
og se om man skal finne et nytt format og opplegg for en type «ukesturnering.» Innspill fra 
klubbens medlemmer er velkomne. 

Klubbmesterskap i putting ble gjennomført søndag 14. august med 45 deltagere. Dette er et 
populært tiltak som ble gjennomført på en glimrende måte.  Klubbmester i putting 2022 ble 
Espen Syverød 

Klubbmesterskapet ble gjennomført 20. og 21. august med 54 hull for herrer og damer og 
36 hull for de andre klassene.  Totalt deltok 58 spillere fordelt i følgende klasser: Herrer 20, 
Damer 2, Gutter 6, Jenter 2, Senior Herrer 16, Senior Damer 5 og Netto klassen 7 stk.  

Følgende klubbmestre ble kåret: 

• Herrer:  Tom Erik Lysenstøen 
• Damer:  Vibecke Olsen 
• Gutt:   Karl Ludvig Busch Braathen. 
• Jente:   Viktoria Søyseth Hammer 
• Senior Herrer:  Laimi Jaucis 
• Senior Damer:  Ingebjørg Vold Kolstad 
• Vinner av netto: Øystein Berg 

 

Turneringskomiteen 2022 Mørk GK 

 

 

RAPPORT JUNIORGRUPPA 

I sesongen 2022 har juniorgruppen i Mørk GK hatt tre økter i uken for barn og unge opp til 
19 år. Gruppen har vært forholdsvis stabil med 10-12 utøvere på trening. Treningene har i 
stor grad fokusert på banespill, nærespill (chipping, pitching og putting) og teknikktrening 
med headpro Fraser. Det har vært stabilt oppmøte på treningene og vi har fått inn en ny jr. 
spiller som begynte å trene med oss tidlig på høsten. 

 

Fra treningsgruppen har nesten alle spillerne spilte på Narvesen Tour, 7 spillere har 
representert Mørk, 4 utøvere har deltatt på Srixon Tour (Anders, William, Viktoria og Julie 
Mathea). 

 

Sebastian hadde sin siste sesong som Junior og Max sin nest siste. 
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RAPPORT DAMEGRUPPA 

Damegruppa har gjennomført turneringer og treningsrunder på torsdager. Det er i hovedsak 
spilt på 18-hulls banen, men det er også gjennomført turneringer på 9 hulls banen. Totalt er 
det 21 damer som har deltatt. Det har vært svært varierende oppmøte. Det var ikke 
organisert damerunder i fellesferien og noen få runder ble avlyst på grunn av dårlig vær.  

Det ble åpnet opp for at jenter i klubben fra 13 år kunne delta på rundene. Det har vært 3 
jenter som har vært med i år. Det har damene satt pris på og håper flere vil være med i 
2023.  

I 2022 startet damegruppa med å bruke GolfBox til sine runder. Medlemmer fra damestyret 
fikk opplæring i GolfBox i april. Det har gjort at påmelding og organisering av rundene har 
blitt enklere. 

Det ble planlagt en sosial samling og sesongavslutning med Afternoon tea 19. november for 
alle damer som hadde deltatt på torsdager. Det måtte dessverre avlyses samme uke på 
grunn av feil med varmeanlegget i klubbhuset. Det var da 15 påmeldt til denne kvelden. 
Damegruppa håper å få til noe liknende til sesongstart for 2023 i stedet. 

Damegruppa betaler en liten påmeldingsavgift hver torsdag. Disse pengene samles til 
premier og sosiale samlinger for damene som har deltatt. Gruppa har til gode 2000 kroner i 
2022.  

Damegruppa har i 2022 bestått av: 

• Suraya Abel 

• Ranveig Figenschou 

• Hege Thorkildsen 

• Marit Hauglid 

• Mona Gundersen 

Damegruppa ønsker flere damer velkommen i 2023 
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RAPPORT ØSTFOLD SENIORGOLF 

ØSG-klubbturnering 

Hver fredag i golfsesongen møtes våre seniorer kl. 10.00 til en trivelig og sosial ØSG-
klubbturnering. Det har blitt mange hyggelig runder på banen, og hygge på terrassen med 
kaffe og premiering etterpå. Alle i klubben som har fylt 50 år er hjertelig velkomne til å delta 
på disse turneringene. Vi spiller annenhver uke Stableford og Svensk slaggolf i to klasser. Av 
og til blir det en scamble turnering. Seniorspillerne fra andre Østfoldklubbene kan delta på 
våre klubbturneringer. Alle ØSG-klubbene har faste spilledager for sine klubbturneringer og 
her kan Mørk seniorer delta til en hyggelig greenfee-pris.  

Tabellen nedenfor viser antall turneringer og runder spilt på fredager i 2022. Første 
turneringen spilte vi 29. april på 9-hulsbanen og vi avsluttet sesongen 21. oktober. 

Antall runder spilt i 32 turneringer 
9-hulls banen (2 turneringer) 18-hulls banen (30 turneringer) Total 
Damer Herrer Gjestespiller Total Damer Herrer Gjestespiller Total  
8 31 0 39 90 410 40 540 579 

I år spilte vi to ganger en scramble turnering. Det er gledelig at det i år var flere damer som 
deltok på fredagsturneringer.  

Over hele sesongen deltok 50 Mørk seniorer (43 H, 7 D) på turneringen og 31 deltok i 7 eller 
flere turneringer. Disse konkurrerte om Order of Merit hvor de 7 beste resultatene var 
tellende. Resultater fra slaggolf blir da gjort om til Stableford. Resultatet fra 
avslutningsturneringen for OOM blir lagt til som 8. resultat.   

Resultat Order of Merit ØSG-klubbturnering 2022 

Plass Spiller Poeng 
1 Gunnar Rognlien 280 
2 Thor-Ole Riiser 272 
T3 Hallvard Roskifte 260 
T3 Roger Karlsrud 260 
T3 Harald Ermesjø 260 

 

ØSG-Årets Golfer 

Har man spilt en runde på minst 5 av ØSG sine baner kan man delta på 
avslutningsturneringen Årets-golfer. Årets avslutningsturnering for ØSG-Årets Golfer ble spilt 
på Gamle Fredrikstad GK. Her deltok 5 seniorer fra Mørk av total 37. Finn Fjeldberg fra 
Borregaard GK og Anita Sandstrø fra Moss & Rygge GK ble Årets golfere.  
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ØSG-Lagturneringen 

I tillegg til de individuelle turneringene spilles det lagturnering med en turnering på hver av 
ØSG-baner. Total 10 turneringen med 5(9-huls bane)-7 (18-huls bane) spillere fra hver klubb. 
I hver turnering er det de 4 beste individuelle resultatene som er tellende for laget. I 2022 
var det Moss & Rygge GK som vant overlegen, og Mørk seniorer endte på den sure 4. 
plassen, 2 poeng fra pallen. 

 

Østfold SeniorMesterskap 

Østfold Seniormesterskap er en åpen turnering hvor Østfolds beste seniorgolfer kåres etter 
en runde. Denne turneringen ble i 2022 avhold på Skjeberg GK. Total 93 spillere deltok og 
blant disse 10 fra Mørk. Vinner av A-Klasse og Østfold Senior Mester 2022 ble Dag Andresen 
fra Mørk GK. Blant damene var det Anita Sandstrø fra Moss&Rygge GK som stakk av med 
seier, med Ingebjørg Kolstad fra Mørk GK på en hederlig 2.plass, slått på handicap. 

Til slutt en stor takk til banemannskapet på Mørk for å ha banen i bra stand hver fredag kl. 
10.00, og som gjorde en ekstra innsats for at lagturneringen på Mørk ble vellykket. Videre 
takkes Ingebjørg Kolstad og Ole-Robert Ertnes, som har tatt medansvar for gjennomføring av 
klubbturneringer.  

 

Peter Botterweg, 

ØSG klubbkontakt, Mørk GK 

 

 

RAPPORT TIRSDAGSNIERN 

Styret: 

Leder: Torstein Thorud 

Sekretær: Sven-Arne Nilsen 

Kasserer: Astrid Breen 

Sesongen startet med vårtur, Denne ble gjennomført til Tjøme Golfklubb, med stor hjelp fra 
den lokale resursen Hanne Berger, og våre alltid villige Per Magnus og Astrid Breen. Vi var 9 
stk. som deltok. Det var en del problemer med innkvartering som reduserte deltagelsen, 
men der vi fikk plass var ett flott sted: Engø gård. 

Så startet vi sesongen på Mørk den 3. mai med scramle-turnering.  Det ble gjennomført 19 
turneringer. I tillegg kommer også høstturen. Totalt ble det gjennomført 357 runder på 
Mørk. Dette er en nedgang på 40 runder i forhold til året før. Deltagerantallet har også gått 
litt nedover med 4 deltagere. Det har i gjennomsnitt vært 18,7 deltagere pr. kveld.  
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Høstturen som gikk til 2 forskjellige baner dette året: Første runde gikk på Kongsberg og 
andre runde gikk på Nordsjø. Overnatting i Notodden og vi var bra med deltagere; 22 stk på 
en veldig flott tur. Bra arrangert av Steinar og Jorun Berntsen. 

Premieringen i årets sesong: Totalt 13 damer og 19 herrer er premiert gjennom sesongen. 

Gjennom sesongen kåres jo også Order of Merit, og resultatene: 

Damer; 1 Berit Valle Johanessen med 96p, 2 Ingebjørg Kolstad med 91 p og 3 Liv Torill Eng 
med 91p. For herrer: 1 Torstein Thorud med 100 p, 2 Alf Tore Helgedagsrud 97 p og 3 Trond 
Flesjø med 94 p. 

Inneværende år har vi hatt inntekter i turneringer og utgifter som går med ett lite 
underskudd når kostnadene til diverse innkjøp er medtatt. Dette betyr at vi antakelig må øke 
inntektssiden med noe høyere startkontingent. 

Som vi nå ser, så går aktiviteten i denne gruppa nedover. Hvis denne gruppa skal fortsette 
som ett tilbud til klubbens medlemmer må flere delta. Vi som er med synes jo dette er 
kjempekoselig og sosialt, så å få se noen nye fjes vil være veldig gledelig. For her er det 
sosiale i høysetet, og det er viktig at vi som deltar forteller så mange som mulig om denne 
aktiviteten. 

Sittende styre fortsette også for sesongen 2023 

Synes jo også at klubben kunne bidratt med å fortelle om dette i sine nyhetsbrev. 

Så får vi håpe på en god og framgangsrik sesong i 2023.02.08 

For Tirsdagsnier`n 

Torstein Thorud 

 

 

RAPPORT NORSK SENIORGOLF 

Medlemmer:  

Vi var totalt 38 medlemmer av Norsk Senior Golf, tilsluttet Mørk GK i 2022.  

Dette er en økning på 65% fra 2021. Av disse var det 37 menn og 1 dame.  

 

Sissener Classic Tour:  

Fra Mørk GK har det totalt deltatt 16 spillere i forskjellige klasser mot 6 spillere i 2021.  

Disse spillerne har deltatt i totalt 41 turneringer. Disse spillerne oppnådde totalt 13 
pallplasser hvorav 5 stk 1. plasser, 3 stk 2. plasser og 5 stk 3. plasser. På turneringen på Mørk 
hadde vi flest deltagere på en enkelt turnering med 13 spillere fra Mørk GK.  
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Sissener Pairs:  

Fra Mørk GK har det deltatt 4 par på disse turneringene.  

 

Landsfinale:  

Fra Mørk GK deltok/kvalifiserte 1 spiller seg til Landsfinalen på Skjeberg GK.  

 

NSG Lagserie Match:  

Mørk GK deltok med ett lag i Mixed A pulje M_A_1, og ett lag i Mixed B pulje M_B_8.  

Lagene fra Mørk GK nådde ikke opp til finalespill i sine puljer.  

 

Senior Lagmesterskap:  

Dette mesterskapet ble arrangert på Nes GK og Onsøy GK.  

Mørk GK deltok med 1 lag i 2. divisjon A, som endte på en 11 plass.  

Mørk GK deltok med 2 lag i 3. divisjon B, som endte på henholdsvis en 7 og en 13 plass.  

 

 

Erik Karstensen  

Klubbkontakt  

Norsk Senior Golf 
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VURDERINGER 

 

Mørk Golfklubbens formål er å drive organisert golfidrett. Arbeidet skal preges av frivillighet, 

demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Mørk Golfklubb driftssted er i Indre Østfold 

kommune. 

 

RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT 

Mørk Golfklubb hadde i 2022 en omsetning på kr. 5.943.767. Styret er innforstått med at 
2022 var et år med ekstra investeringer og uforutsette kostnader og vil følge ekstra nøye 
med på inntekts- og kostnadsutviklingen i 2023 med resultatutvikling i året som har gått. 

Årsregnskap viser et underskudd på 740.962 som tas av annen egenkapital. 

 

FORTSATT DRIFT 

Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2022 er satt 

opp under denne forutsetning. Styrets vurdering er at Mørk Golfklubbs finansielle stilling er 

god. 

 

ARBEIDSMILJØ 

Styret mener arbeidsmiljøet i klubben er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller 

ulykker i 2022 og klubben har kontinuerlig fokus med de ansattes sikkerhet og arbeidsmiljø. 

 

LIKESTILLING 

Klubben tilstreber likestilling mellom kjønnene uten at det er iverksatt spesielle tiltak i denne 

forbindelse. Styret, inkludert varamedlemmer, har bestått av 4 menn og 3 kvinner. 

 

YTRE MILJØ 

Klubben forurenser ikke det ytre miljø. 
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Spydeberg den 15.mars 2023 

 

Per Christian Anfinnsen   Mona Gundersen  Hege Thorkildsen 

Styrets leder     Styrets nestleder  Medlem 

 

Sverre Olesen     Øystein Hoff 

Medlem     Medlem 
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Årsregnskap 2022
Mørk Golfklubb

Resultatregnskap
Balanse

Noter til regnskapet

Org.nr.: 986 579 001

Sak 06/23 - Behandle 
revidert regnskap for 2022
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RESULTATREGNSKAP
MØRK GOLFKLUBB

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2022 2021

Inntekter 5 943 767 5 663 988
Annen driftsinntekt 1 554 608 1 189 648
Sum driftsinntekter 2 7 498 375 6 853 636

Varekostnad 441 652 504 548
Lønnskostnad 3 2 883 812 1 951 955
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 551 523 442 809
Annen driftskostnad 3 4 173 906 2 919 304
Sum driftskostnader 8 050 893 5 818 616

Driftsresultat -552 518 1 035 020

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap 591 0
Annen renteinntekt 25 631 19 602
Annen rentekostnad 5 214 665 184 290
Resultat av finansposter -188 443 -164 688

Resultat før skattekostnad -740 962 870 332
Resultat -740 962 870 332

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 6, 7 -740 962 870 332

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital 0 870 332
Overført fra annen egenkapital 740 962 0
Sum overføringer -740 962 870 332

MØRK GOLFKLUBB SIDE 2
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BALANSE
MØRK GOLFKLUBB

EIENDELER Note 2022 2021

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
Utvikling 8 726 16 786
Sum immaterielle eiendeler 8 726 16 786

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 5 8 380 636 9 420 589
Maskiner og anlegg 1 250 108 1 017 684
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 238 489 52 752
Sum varige driftsmidler 9 869 232 10 491 025

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Sum anleggsmidler 4 9 877 958 10 507 811

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Kundefordringer 8 62 224 98 173
Andre kortsiktige fordringer 2 654 775 440 237
Sum fordringer 717 000 538 410

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 730 328 1 893 248

Sum omløpsmidler 1 447 328 2 431 658

Sum eiendeler 11 325 286 12 939 469

MØRK GOLFKLUBB SIDE 3
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BALANSE
MØRK GOLFKLUBB

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2022 2021

EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 5 121 576 5 862 538
Sum opptjent egenkapital 5 121 576 5 862 538

Sum egenkapital 7 5 121 576 5 862 538

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 5 049 161 5 922 890
Sum annen langsiktig gjeld 5 5 049 161 5 922 890

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 9 238 843 494 796
Skyldig offentlige avgifter 99 994 37 775
Annen kortsiktig gjeld 815 712 621 470
Sum kortsiktig gjeld 1 154 549 1 154 041

Sum gjeld 6 203 710 7 076 931

Sum egenkapital og gjeld 11 325 286 12 939 469

                                        
                                        

13.03.2023
Styret i Mørk Golfklubb

Per Christian Anfinnsen
styreleder

Sverre Kristian Olesen
styremedlem

Mona Gundersen
nestleder

Øystein Hoff
styremedlem

Hege Synøve Thorkildsen
styremedlem

MØRK GOLFKLUBB SIDE 4
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Note 1
Regnskapsprinsipper
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
INNTEKTER
Store deler av inntektene inntektsføres en gang i året da det er en medlemsavgift som gjelder for hele 
inntektsåret.
Inntekter vedrørende salg inntektsføres samtidig som varen blir levert.

SKATT
Klubben er ikke skattepliktig. 

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 
Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget 
og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler 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.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
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 til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.

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 Omsetning 
Totale driftsinntekter i 2022 er kr 7 498 375 , herunder er kr 2 660 490 medlemskontigenter.

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2022
Lønninger 2 438 190
Arbeidsgiveravgift 362 158
Andre ytelser 43 106
Sum 2 843 454
Selskapet har i 2022 sysselsatt 6 årsverk. 
Det har ikke vært noen ytelser til ledende personer i 2022.
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Note 5 Annen langsiktig gjeld

2022
Annuitetslån -3 500 081
Byggelån -1 549 080
Sum annen langsiktig gjeld -5 049 161

Langsiktig gjeld på kr 3 500 081 er gjeld til Askim og Spydeberg Sparebank.
Byggelånet vil bli slått sammen med annuitetslånet når gjeld tilhørende støtte til bygge er nedbetalt på 
lånet.

Pant:
Askim og Spydeberg Sparebank AS har pant i følgende:
Fast Eiendom Gnr 49 Bnr 1 og Bnr 13  i Spydeberg og Fast eiendom Gnr 48 Bnr 13 i Spydeberg

Bokført verdi
Servicebygg 1 072 681
Verkstedhall 2 568 467

Rest gjeld etter 5 år er kr 3 359 707 ,-

 Note 6 Resultat

Resultatet til Mørk golfklubb er per 31/12 ett underskudd på kr -740 962.

Note 7 Egenkapital

Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 01.01.2022 5 862 538 5 862 538
Pr 31.12.2022 5 862 538 5 862 538

Årets resultat -740 962 -740 962
Pr 31.12.2022 0 5 121 576 5 121 576

Note 8 Kundefordringer

2022
Kundefordringer til pålydende 62 224
Avsetning til tap 0

Sum 62 224
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Note 9 Bankinnskudd 

Totalt er det kr 713 228 på banken pr 31/12, av disse er kr 115 529  innestående midler på 
skattetrekkskonten ( bundne midler).

Leverandørgjelden var på kr 238 843 ,- 
Dette er utgifter som forfaller i 2023.
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  Regnskap 2022 Regnskap 2021 
Salgsinntekter 5 943 766 5 663 988 
Annen driftsinntekt 1 554 608 1 189 648 
Driftsinntekter 7 498 374 6 853 636 
      
Varekostnader -441 652 -504 548 
Lønnskostnader -2 883 812 -1 951 955 
      
Av- og nedskrivninger -551 523 -442 809 
Energi  -168 632 -123 613 
Kostnad lokaler -389 992 -383 722 
Leie maskiner, inventar og transportm. mv. -592 512 -564 829 
Verktøy, inventar mv. som ikke aktiveres -654 797 -310 797 
Reparasjon og vedlikehold -1 391 429 -927 177 
Fremmed tjeneste -201 592 -111 413 
Elektronisk kommunikasjon, kontorkostnader, porto 
mv. -169 242 -68 883 
Driftskostnader og avskrivninger -4 119 719 -2 919 304 
      
Kostnad til egne transportmidler -1 789   
Reise og diettkostnader -40 763 -5 758 
Salgs-, reklame- og representasjonskostnad -113 868 -33 531 
Kontingent og gave -228 246 -211 420 
Forsikring, garanti- og servicekostnad -39 867 -45 376 
Annen kostnad -181 178 -132 785 
Annen Driftskostnad -605 711 -428 870 
      
Driftsresultat -552 520 1 035 020 
      
Inntekt på investering i datterselskap 591   
Annen renteinntekt 25 631 19 602 
Annen rentekostnad -214 665 -184 290 
      
Årsresultat -740 963 870 332 
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BDO AS
Møllegat a 26
1811 Askim

BDO AS,  et  norsk aksj eselskap,  er delt aker i BDO Int ernat ional Limit ed, et  engelsk selskap med begrenset  ansvar,  og er en del av
det  internasj onale net t verket  BDO, som best år av uavhengige selskaper i de enkelt e land.  Foret aksregisteret : NO 993 606 650 MVA. side 1 av 2

Uavhengig revisors beret ning
Til  st yret  i  Mørk Golf klubb

Konklusj on

Vi har revidert  årsregnskapet  t i l  Mørk Golfklubb.

Årsregnskapet  best år av:

 Balanse per 31.  desember 2022

 Result at regnskap for 2022

 Not er t i l  årsregnskapet ,  herunder et

sammendrag av vikt ige

regnskapsprinsipper.

Et t er vår mening:

 Oppfyl ler årsregnskapet  gj eldende

lovkrav, og

 Gir årsregnskapet  et  ret t visende bilde

av foreningens f inansiel le st i l l ing per

31.  desember 2022,  og av dens

result ater for regnskapsåret  avslut t et

per denne datoen i samsvar med

regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gj ennomført  revisj onen i samsvar med Int ernat ional St andards on Audit ing (ISA-ene). Våre

oppgaver og pl ikt er i henhold t i l  disse st andardene er beskrevet  nedenfor under Revisors oppgaver

og plikter ved revisj onen av årsregnskapet .  Vi er uavhengige av foreningen i samsvar med kravene i

relevant e lover og forskrif t er i Norge og Int ernat ional Code of  Et hics for Professional Account ant s

(inkludert  int ernasj onale uavhengighet sst andarder) ut st edt  av Int ernat ional Ethics St andards Board

for Account ant s (IESBA-reglene),  og vi har overholdt  våre øvrige et iske forplikt elser i samsvar med

disse kravene.  Innhentet  revisj onsbevis er et t er vår vurdering t i lst rekkel ig og hensikt smessig som

grunnlag for vår konklusjon.

St yret  og dagl ig leders ansvar for årsregnskapet

St yret  og daglig leder(ledelsen) er ansvarl ig for å ut arbeide årsregnskapet  og for at  det  gir et

ret t visende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er

også ansvarl ig for sl ik int ern kont rol l som den f inner nødvendig for å kunne ut arbeide et  årsregnskap

som ikke inneholder vesent l ig fei l informasj on,  verken som følge av misl ighet er eller ut i lsikt ede feil .

Ved ut arbeidelsen av årsregnskapet  må ledelsen t a st andpunkt  t i l  foreningens evne t i l fort sat t  drif t

og opplyse om forhold av bet ydning for fort sat t  drif t . Forut set ningen om fort sat t  drif t  skal legges t i l

grunn for årsregnskapet  så lenge det  ikke er sannsynl ig at  virksomheten vil  bli  avviklet .

Revisors oppgaver og pl ikt er ved revisj onen av årsregnskapet

Vårt  mål er å oppnå bet ryggende sikkerhet  for at  årsregnskapet  som helhet  ikke inneholder

vesent l ig fei l informasjon,  verken som følge av misl ighet er eller ut i lsikt ede f eil ,  og å avgi en

revisj onsberetning som inneholder vår konklusj on. Bet ryggende sikkerhet  er en høy grad av

sikkerhet ,  men ingen garant i for at  en revisj on ut ført  i samsvar med ISA-ene, al l t id vi l  avdekke

vesent l ig fei l informasjon.  Feil informasjon kan oppst å som følge av misl ighet er eller ut i lsikt ede feil .

Feil informasj on er å anse som vesent l ig dersom den enkelt vis el ler samlet  med rimel ighet  kan
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BDO AS,  et  norsk aksj eselskap,  er delt aker i BDO Int ernat ional Limit ed, et  engelsk selskap med begrenset  ansvar,  og er en del av
det  internasj onale net t verket  BDO, som best år av uavhengige selskaper i de enkelt e land.  Foret aksregisteret : NO 993 606 650 MVA. side 2 av 2

forvent es å påvirke de økonomiske beslut ningene som brukerne foret ar på grunnlag av

årsregnskapet .

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og pl ikt er vises det  t i l :

ht t ps:/ / revisorforeningen.no/ revisj onsberet ninger

BDO AS

Trine Gulestø

st at saut orisert  revisor

(elekt ronisk signert )
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Trine Gulestø
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5990-4-2300465
IP: 188.95.xxx.xxx
2023-03-14 10:03:13 UTC
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Sak 07/23 Innkommende forslag 

 

Forslagstiller: Magne Gundersen 

Jeg ønske å spille inn et forslag til årsmøtet om et alternativt medlemskap i Mørk GK. 

  

Klubben med styret, daglig leder og pro ønsker at flest mulig er med på treninger og 
representere klubben vår i turneringer og konkurranser. 

Jeg oppfatter at klubben ønsker medlemmene skal ha så god progresjon og glede med golfen 
som mulig. 

Som et ledd i dette er det nødvendig med trening og en vesentlig del av dette foregår på 
rangen. 

I dag har man mulighet til å kjøpe en «pakke» baller til noe redusert pris, men fortsatt 
relativt dyrt for de som ønsker å trene mye.  

 

Mitt forslag er som følger: 

Et hoved- medlemskap som er inkludert fri bruk av rangeballer. 

Hvor mye dette medlemskapet bør koste bør styret ta stilling til.  

 

Dette vil øke muligheten for mer trening og således en fremgang i følelsen av mestring og 
lyst til å spille. 

Jeg har hørt at det er noe skepsis til et slikt forslag. Da det kan øker muligheten for at noen 
gir rangeballer til andre. Jeg opplever at den risikoen er mindre enn gevinsten 

Alternativt kan klubben lage en form for sanksjoner mot de som misbruker tilliten.  Golf som 
helhet er ellers basert på tillit, noe man bla ser på handikap systemet 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det opprettes et produkt ved kjøp av ballkort med kostnad på kr 3000,- hvor man får en 
verdi på kr 6000,- Dette er et personlig produkt.  

Begrunnelse: 

For å kunne gi samme tilbud om mulighet til økt trening på range ser styret at det er mer 
hensiktsmessig å opprette et ballkort produkt som gir alle lik mulighet til å benytte seg av 
tilbudet uavhengig av hvilken medlemskategori man har. Ballkortet vil være personlig og det 
vil bli utarbeidet retningslinjer for bruk. 
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Sak 08/23 Kontingenter 2023 

 

Kategori 2022 
Forslag 
2023 

Hovedmedlem (Aktiv-1) 7300 7600 
Hovedmedlem Familie (Aktiv-1-Familie) 13100 14500 
Annen hjemmeklubb 4840 3500 
Passiv 1250 1250 
Æresmedlem 540 540 
9 hulls bane medlemskap (Aktiv-2) 3650 3950 
Greenfeemedlem (Aktiv-3) 1500 1500 
Junior 0 - 14 år 1100 1100 
Junior 15 - 21 år 1950 1500 
Ungdom 22-27 år 4100 4100 
Utdanning/student 3200 3500 
Ansatte 540 540 
Styret 540 540 
Prøvemedlem år 1 (NY)   4900 
Prøvemedlem år 2 (NY)   5900 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Mørk GK 2023 godkjenner styrets forslag til årskontingenter for 2023 
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Sak 09/23 Budsjett 

  Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2023 
Salgsinntekter 5 663 988 5 943 766 5 710 000 
Annen driftsinntekt 1 189 648 1 554 608 1 387 000 
Driftsinntekter 6 853 636 7 498 374 7 097 000 
        
Varekostnader -504 548 -441 652 -510 000 
Lønnskostnader -1 951 955 -2 883 812 -2 353 500 
        
Av- og nedskrivninger -442 809 -551 523 -600 000 
Energi mv. vedrørende produksjon -123 613 -168 632 -152 000 
Kostnad lokaler -383 722 -389 992 -435 000 
Leie maskiner, inventar -564 829 -592 512 -595 000 
Verktøy, inventar mv. som ikke 
aktiveres -310 797 -654 797 -414 000 
Reparasjon og vedlikehold -927 177 -1 391 429 -850 000 
Fremmed tjeneste -111 413 -201 592 -138 000 
Elektronisk kommunikasjon, 
kontorkostnader, porto mv. -68 883 -169 242 -145 000 
Driftskostnader og avskrivninger -2 919 304 -4 119 719 -3 329 000 
        
Kostnad til egne transportmidler   -1 789 -2 000 
Reise og diettkostnader -5 758 -40 763 -32 000 
Salgs-, reklame- og 
representasjonskostnad -33 531 -113 868 -60 000 
Kontingent og gave -211 420 -228 246 -230 000 
Forsikring, garanti- og servicekostnad -45 376 -39 867 -40 000 
Annen kostnad -132 785 -181 178 -170 000 
Annen Driftskostnad -428 870 -605 711 -534 000 
Driftsresultat 1 035 020 -552 520 370 500 
        
Inntekt på investering i datterselskap   591 0 
Annen renteinntekt 19 602 25 631 22 000 
Annen rentekostnad -184 290 -214 665 -222 500 
Årsresultat 870 332 -740 963 170 000 

 

Budsjettet tar utgangspunkt i et medlemsantall på 730 medlemmer fordelt på de kategorier 
klubben hadde pr. 01.01.2023. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Mørk GK 2023 godkjenner styrets forslag til budsjett 
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Sak 10/23 Valg av revisor 

 

Styrets forslag for 2023: 

 

• BDO, avdeling Askim 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Mørk GK 2023 godkjenner styrets forslag 
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Sak 11/23 Valg av Styret 

 

Valgkomiteens innstilling for 2023: 

Per Christian Anfinnsen -  Styrets leder (ikke på valg)  1 år 

Øystein Hoff   - Styrets nestleder (NY)  2 år  

Mona Gundersen  - Medlem (gjenvalg)  1 år 

Hege Thorkildsen  - Medlem (ikke på valg) 1 år 

Sverre Olesen   - Medlem (ikke på valg) 1 år 

Ann-Kristin Anfinnsen  - Varamedlem (gjenvalg) 1 år 

Eirik Hauglid   - Varamedlem (gjenvalg)  1 år 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Mørk GK 2022 godkjenner forslag til styre. 
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Sak 12/23 Valg av valgkomite 

 

Styret forslår for 2023: 

 

Svein-Erik Haugen  - Leder (Gjenvalg)   1 år 

Liv Toril Eng   - Medlem Gjenvalg)   1 år 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Mørk GK 2023 godkjenner forslag til valgkomite. 
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Sak 13/23 Valg av kontrollkomite 

 

Valgkomiteens innstilling for 2023: 

 

Frank Larsen   - Leder (NY)   1 år 

Linda Stensby   - Medlem (gjenvalg)   1 år 

Steinar Berntsen  - Varamedlem (NY)  1 år 

Hans Richard Huse  - Varamedlem (gjenvalg)  1 år 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Mørk GK 2022 godkjenner forslag til kontrollkomite. 

Side 39 av 39




