
REFERAT: ÅRSMØTE I SENIORGRUPPEN 2022 

DATO/TID/STED: 18.01.2023 kl. 18:00-19:20 i FGK 

Møteleder: Gjert Erik Dahl 

Referent: Åse Scheie 

Tilstede: 23 Seniormedlemmer 

Møteinnkalling var sendt ut og bekjentgjort på FGK’s hjemmesider. 

Innledningsvis takket Atle Ulvesæter på vegne av FGK styret, Seniorgruppen for alt frivillig 
arbeid (banearbeid, egne turneringer og andre arrangementer etc) som er utført av 
Seniorene i 2022. 

Årsmeldingen ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer. Meldingen ble tatt til 
etterretning. 

Regnskap 2022: Åse Scheie redegjorde for regnskapet 2022. Det er god økonomi i SG (kr 
6673 overføres til 2023). Regnskapet ble vedtatt uten dissens. 

Kasserer ba årsmøtet om å vedta gave (Kunstige, grønne planter til 2 etg) til FGK. Dette ble 
godkjent (ca. kr 2000). 

Budsjett for 2023 ble gjennomgått. Startkontingent 2023: kr 70/person som betales ved 
påmelding til turneringen. 

Aktivitetsplan/turneringsplan ble gjennomgått av Torunn Aamoth. Hun informerte om at 
seniorgruppen også vil arrangere 6 Vandrepokalturneringer som går over 18 hull. Disse 
spilles samtidig med 9 hulls Vandrepokalturneringene. Nytt av året er en uhøytidelig 
turnering kalt Slangen. Spilleformatet er beskrevet i friteksten i turneringsoppsettet i 
golfboks. 
Matchplay Cup arrangeres i 2023 hvor Lars Reisæter og Gunnulf Firing er ansvarlig for 
oppsett/trekning mm. i Golfboks  Påmelding er senest 30 april i Golfboks. Ved påmelding 
betales kr. 70. Det spilles kun cup i hhv Dame- og Herre-klasse. Maks antall deltagere er 32 i 
hver klasse.  Matchen spilles over 9 hull (1-9, ved behov hull 10.osv). Høyeste HCP er 36, 
men spillere med høyere HCP kan delta. Første runde spilles mandag 22 mai, andre runde 
torsdag 1 juni, tredje runde torsdag 8 juni. For flere detaljer henvises til 
årsmøteinnkallingen. 
Sosiale arrangementer. Det arrangeres 2 sosiale sammenkomster hhv. 26.juni og 18. 
september.   
Alle turneringene for 2023 blir lagt inn i golfboks innen 1 mars.  
Aktivitetsplanen ble vedtatt uten dissens. 
 

Valget 2023  ble gjennomført i regi av Helle Vik. Valgkomiteen er meget takknemlig for at 
Gjert Erik stilte som kandidat til ledervervet. Valget ble gjennomført med akklamasjon. 

Daglig leder: Gjert Erik Dahl (gjenvalg 1 år) 



Kasserer: Åse Scheie (gjenvalg1 år) 

Turneringsleder: Torunn Aamoth (gjenvalg1 år) 

Komitemedlemmer: Sigbjørn Vik og Rolf Godø (1 år) 

Revisor: Helle Vik (gjenvalg 1 år) 

Valgkomite: Helle Vik og Åse Scheie (gjenvalg) 

Medhjelpere: Helle Vik, Turid Aardal, Turid Andreassen, Vibeke Oppedal Larsen, Grethe 
Røed, Anne-Grethe Haaland 

Seniorkommiteen takker Svein Håkon Kjerland og Vibeke Oppedal Larsen for godt utført 
arbeid. 

Eventuelt:  

Åse Scheie er kontaktperson for gartnergruppen i 2023. 

Det ble også informert litt om Golftur til Valescure (Provence 15-22 april). Denne er avlyst 
pga kun 2 påmeldte.  

Odense Eventyrgolf (start 2 uke i juli; uke 28, påmelding via golfboks).  En kan søke på 
Eventyrgolf.dk, Eventyrugen. Gjert vil holde medlemmene oppdatert på Facebook. 

Nils Haaland la fram et forslag vedr medlemstilhørighet/medlemsinnskudd  og hvordan en 
kan øke verdien på medlemsinnskuddet i FGK. Forslaget er interessant, men seniorgruppen 
er ikke vedtaksføre. Om forslaget skal behandles videre må Nils sende forslaget til Styret i 
FGK. Frist for innsending av forslag til Årsmøtet i FGK er 2 febuar kl 18.   

 


