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Innledning
I 2016 ble vi nødt til å søke Ibestad kommune om å forskuttere 390 000,- slik at vi kunne fortsette
med byggingen. Det ble lagt ned god innsatts fra styrets side for å legge fram dokumentasjon for
kommunen, slik at de kunne fatte et vedtak i formannskapet. Etter befaring med Ibestad Kommune
og styret ble det etter hvert klart at Ibestad kommune ville forskuttere 390 000,- som utgjør ca 15 %
av tildelte spillemidler. Dette lånet førte til at vi kunne fortsette anleggsarbeidet i 2016.
I 2016 så fortsatte det gode arbeidet med bygging av 9 hulls golfbane. I 2016 ble det lagt green på
hull 6, 8 og 9. I tillegg så er det flere hull som er mer eller mindre klargjort for legging av green. Det
er nedlagt en stor dugnads innsats i 2016 og vi har hatt flere personer som har bidratt med dugnad.
Vi håper at dette fortsetter i 2017.
September 2016 måtte vi levere inn sluttregnskap og sluttrapport til Troms fylkeskommune, selv om
vi ikke var ferdige med golfbanen. Det ble nedlagt mye arbeid fra styret og regnskapsbyrå.
Dokumentene ble videresendt til kommune for godkjenning, som videre sendte dette til KomRev
Nord. KomRev Nord godkjente regnskapet og videresendte dette til Troms fylkes kommunen.
I november kom svaret om at Troms fylkeskommune ville inndra kr 861 000,Dette skulle heldigvis vise seg å være en feil. KomRev Nord hadde gjort feil ifbm. Saksbehandlingen
av sluttregnskapet.
Ny gjennomgang av regnskapet og ny revisorattest ble utstedet av KomRev Nord og videresendt til
Troms Fylkeskommune i januar 2017. Ibestad Kommune har blitt bedt av Troms Fylkeskommune om
å sende anmodning om utbetaling av resterende spillemidler.
Svaret fra Troms Fylkeskommune i forbindelse med siste utkast av sluttregnskap er ikke mottatt når
denne årsberetning ble skrevet.

2

ÅRSBERETNING FOR IBESTAD GOLFKLUBB
2016

Styrets sammensetning
Leder: Rune Bertheussen
Nestleder: Steinar Langstrand
Styremedlem: John Irons
Styremedlem: Kristian Homlund
Styremedlem: Arne Steinbakk
Styremedlem: Alf Antonsen
Varamedlem: Antonia Mikalsen
Varamedlem: Terje Hansen
Valgkomité: det ble ikke valgt personer for denne komitéen i 2016?
Revisorer: Børge Arvesen og Audhild Antonsen

Styrets arbeid
Styrets arbeid i 2016 har hovedsakelig vært å legge til rette for jobben som skulle gjøres på
golfbanen vår- høst. Styret har også vært godt representert ifbm dugnad på golfbanen.
Styremøter
Det er avholdt 5 stk styremøter hvor 25 saker er behandlet.
Oppgaver
-

Ordne avtale med entrepenør som skal stå for graving på golfbanen
Møter med potensielle bidragsytere/sponsorer for å hente inn kapital
Hente inn tilbud/organisering av frakt av kunstgress og utstyr fra Oslo opp til Ånstad
Mottak av pukk og grus i havna, samt frakt av dette opp til golfbanen
Dugnad, Anleggsarbeid, Klargjøring av greener for kunstgress og fairway for såing av gress
Vedlikehold vei og stikkrenner
Legging av green på hull 6, 8 og 9
Søkt kommune om forskuttering av spillemidler 390 000,Utarbeidelse av dokumentasjon for søknad om forskuttering av spillemidler
Befaring med Ibestad Kommune
Søkt om utbetaling av spillemidler
Utarbeidelse av sluttrapport og sluttregnskap
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Aktivitet
I 2016 var hovedaktiviteten og hovedfokus bygging av Aspedalen golfbane. Det er nedlagt en god del
dugnadstimer av medlemmer av styret og anleggskomite.
Anleggsperioden fra våren til høsten 2016 har vært veldig bra, vi hadde noen fine uker på høsten
hvor vi fikk lagt green på 3 hull og klargjort for green på flere. Vi har hatt tilgang på entrepenør som
kunne utføre gravearbeid. Vi har også hatt utfordringer med at entrepenør ikke har hatt mulighet til
å stille med nok folk og store nok maskiner til jobben som skulle utføres. Dette har medført til
merforbruk av timer, som igjen har ført til at vi har hatt større utgifter enn planlagt.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
For å kunne ha aktivitet og framdrift i forbindelse med oppbygningen av Aspedalen Golfbane, krever
at man klarer å innhente en entrepenør som kan stille personell og riktige maskiner til disposisjon. Vi
er også avhengig av at medlemmer og folk stiller på dugnad. Vi er derfor forsinket ihht. Plan i forhold
til det som ble satt som mål av klubben i 2015 og våren 2016.
Ibestad Golfklubb er avhengig av at folk stiller på dugnad for at vi i det hele tatt skal komme i mål
ihht. fristen.

Medlemstall for Ibestad Golfklubb
Ibestad Golfklubb har 30 medlemmer pr 31.12.16
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For styret i Ibestad Golfklubb

Rune Bertheussen
Styreleder
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