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Til aksjonærene i Hauger Golfbane AS 
 

INNKALLELSE 
 

Generalforsamling, Hauger Golfbane AS 
 

Torsdag 25. mars 2020 kl. 18:00 i klubbhuset på Hauger  

 
 

SAKSLISTE, Hauger Golfbane AS 
 

1 Godkjennelse av innkalling og fullmakter. 
2  Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne  

       protokoll sammen med møteleder. 
3 Styrets Årsberetning. 

4  Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 

5  Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor 
6 Forslag til spilleavgift 2021 

7  Valg i henhold til vedtektene 
8 Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under 

Generalforsamlingen. 
 

Aksjonærer som representerer flere eiere, skal fremlegge skriftlig 
fullmakt. På generalforsamling kan ingen stemme for mer enn 10 

aksjer.  
 

Styret ønsker alle vel møtt. 
 

 
Hauger, den 10. mars 2021 

Etter fullmakt fra styret 

 
Elin Ingvaldsen 

Administrativ leder 
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HAUGER GOLFBANE AS 
 
3 - ÅRSBERETNING 2020 
 
Hauger Golfbane AS (HGB) eier eiendommen G.nr.31/B.nr.1 i Nittedal kommune, 
og leier ca. 400 da. av naboeiendommene.  Selskapets adresse er Ramstadveien 

180, 1480 Slattum.  På disse områdene har vi en 18 hulls golfbane, 
treningsområde m/driving range, samt bygningsmasse bestående av låve og tre 

mindre bygninger.  Gjennom datterselskapet Hauger Golf Eiendom AS (HGE) eier 
selskapet klubbhuset som ble bygget i 2009 og inneholder kontorer, restaurant, 
peisestue og garderober.  Det samme gjelder driftsbygningen som ble bygget i 

2010 og inneholder verksted og lager. I låvebygningen er innredet lokale for 
proshop samt kontor og garderobe for banemannskapene.    

HGK står for driften av golfbanen. Driften av proshop og driving range blir begge 
ivaretatt av Hauger Golfklubb. Restauranten ble driftet av Ragnakokk AS (Hauger 
Matstue) gjennom egne avtaler. 

 

SELSKAPETS UTVIKLING, RESULTAT OG FORTSATT DRIFT 

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utvikling og 

resultat av selskapets virksomhet og dets stilling pr. 31.12.2020.  Årets regnskap 
er gjort opp med et overskudd på kr 206 995,- mot kr. 433 982,- i 2019. 

Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt 

til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.  Det har ikke inntruffet forhold etter 
regnskapsårets utløp som er av betydning ved bedømmelse av selskapets 

stilling. 

 

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER 

Selskapet har ikke hatt kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2020. 

 

YTRE MILJØ. 

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

 

STYRET 
Styret i Hauger Golfbane AS har i 2020 avholdt 8 styremøter. 
Styremedlemmene mottar ingen godtgjørelse bortsett fra fritak fra årlig 

spilleavgift. 

 

Styret har i 2020 bestått av: 

Leder:   Gunnar Solberg 
Nestleder:   Mai-Britt Aaslund  
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Medlemmer: Håkon Mathisen, Marte Rime Bø og Alf Inge Cleve-
Stiansen 

Varamedlemmer:   Erik Råd Herlofsen og Vigdis Flaat Sørra  

 

ADMINISTRASJON OG DAGLIG DRIFT 
HGB har ingen egne ansatte, men ulike administrative oppgaver har vært 

ivaretatt av administrasjonen i Hauger Golfklubb. 

 
AKSJONÆRFORHOLD 

Antall aksjer i Hauger Golfbane AS er 1105. Av disse eier Hauger Golfklubb 3 stk. 
642 aksjer er ført i HGB. De øvrige er igjen eiet av 439 privatpersoner mens 21 
eies av firmaer. 

Til sammen 172 aksjer har skiftet eier i 2020. 

Innkreving av spilleavgift har gått som tidligere år, men det er tatt en stor 

opprydning av utestående spilleretter og 20 aksjer er tatt tilbake på grunn av 
manglende betaling over lang tid, ref. våre vedtekter § 5.  

Vi har hvert år opplevd nedgang av aksjonærer her på Hauger. Årsaken er exit-

ordningen som ble innført på generalforsamlingen i 2014 som resultat av et 
stadig press av medlemmer som ønsket å kvitte seg med aksjen av ulike 

årsaker. Det er en generell trend i markedet at medlemmer er mindre lojale enn 
tidligere, og stadig endrer klubb samt søker etter gode tilbud individuelt eller i 
grupper. Hauger Golfbane må tilpasse seg dagens marked ved stadig å evaluere 

medlemskapene, priser og rettigheter for klubbens aksjonærer og øvrige 
medlemmer. 

Hauger Golfbane har nå, etter vedtak på generalforsamlingen i 2019, 1 års exit-
periode for sine aksjonærer, og exit må meldes skriftlig til administrasjonen 

innen 31.12. 
Hauger Golfbane tok etter 2020 sesongen tilbake 138 aksjer. Dette er flere enn 
tidligere år, ettersom exit-perioden ble endret til 1 år. Inkludert i dette tallet er 

også 20 aksjer som er overført til klubben, da eierne ikke overholder sine 
forpliktelser overfor HGB og HGK. Pr dd. står 93 aksjonærer på exit-listen, 

samtlige med utgang etter 2021 sesongen. Av disse 93 har 30 utsatt sin exit fra 
2020. 

Styret og administrasjonen vil jobbe aktivt for å beholde disse som aksjonærer 

eller overføre dem til andre medlemskategorier i klubben, samt rekruttere nye 
medlemmer/aksjonærer. Det er før 2021 sesongen innført ytterligere goder for 

HGBs aksjonærer. Hauger Golfbane solgte i 2020 26 aksjer til nye eiere. 
 

ANDRE MEDLEMSKAP 

Hauger fleX har også i 2020 vært et viktig medlemskap for Hauger Golfbane, og 
sikret en økning i medlemsmassen samt gode inntekter. Det er tydelig at det er 

en etterspørsel etter denne typen medlemskap i markedet. Basispakken har 
derimot vært litt for god i forhold til aksjonærmedlemskapet, og det tas grep inn 
mot 2021 sesongen, for å redusere tilgangen til de mest populære starttidene. 

Det jobbes også for å rekruttere nye spillere til klubben, samt opp mot 
eksisterende medlemmer for å få de opp på en annen kategori. Som andre 
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klubber opplever Hauger mange utmeldinger ved nyttår, og tidligere gikk 
utmeldinger og innmeldinger stort sett i 0 med et konstant medlemstall. De siste 

årene hva vi sett en positiv trend her, med økning i antall nye medlemmer.  

Greenfee pluss, et steg opp fra det billigste medlemskapet, har pr 1 januar 73 
medlemmer. 2020 ble et nytt boom-år for golfen i Norge, og med rekordmange 

deltagere på Veien til golfkurs, var dette også en god kilde til nye medlemmer. 
Utfordringen videre blir å ivareta disse nye medlemmene, samt få de opp på et 

høyere medlemskategorinivå.  

  

 

ØKONOMI/REGNSKAP  

Driftsinntektene i 2020 var på kr. 1.403.640 mot kr. 1.440.603.- i 2019. 
Driftskostnadene var på kr.1.029.682 mot kr. 805.192. – i 2019.  

Årets resultat ble et overskudd på kr. 206.995. 

Resultatet for Hauger Golfbane AS må sees i sammenheng med resultatet for 
datterselskapet Hauger Golf Eiendom AS (HGE).  Det samlede overskuddet for 

HGB og HGE kunne vært større dersom man hadde valgt å aktivere en del av 
baneutgiftene.  

For en fullstendig oversikt over tallmaterialet vises til HGBs årsregnskap for 
2020. 

 
HAUGER GOLF EIENDOM AS 

Hauger Golf Eiendom AS er et heleid datterselskap av Hauger Golfbane AS.  
Selskapet eier klubbhuset og driftsbygningen. Selskapets resultat for 2020 er et 

underskudd på kr. 442.064.-  

 

PROVIRKSOMHETEN 

Provirksomheten på Hauger har også i 2020 vært drevet av Joachim Lange som 
head pro med Martin Brännström som assistent-pro. Vi hadde i sesongen en 

avtale med både Hakadal og Groruddalen Golfklubb, der vi leier ut våre 
protjenester.  

 

PROSHOP 

Proshoppen, ledet av Elin Ingvaldsen, hadde i 2020 en fin oppgang i omsetning. 
Proshoppen belastes med leie til HGB, samt bidrar til finansiering av regnskaps- 
og revisorhonorar, i tillegg til deler av lønn til administrativ leder.  

Som servicesenter for både medlemmer og gjester utgjør proshoppen en viktig 
funksjon. 

 

RESTAURANT 
2020 var Ragnakokk AS (Hauger Matstue) sitt 6. driftsår. Det var et tøft år for 
restauranten, med store restriksjoner på gjennomføring av bryllup, 
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konfirmasjoner og andre store arrangement, grunnet covid-19. Heldigvis reddet 
økt aktivitet på banen og lang sesong, deler av tapet på selskaper. 

Hauger Matstue skårer høyt på forbundets undersøkelser blant både klubbens 
egne medlemmer og gjestespillere. 

Vi oppfordrer sterkt til at medlemmer, sponsorer og gjester bruker restauranten! 

 

GOLFBANEN 
 
Vinteren 2019/2020 eksepsjonelt mild og snøfattig. Dette resulterte i at banen 
kunne åpne allerede til påsken, onsdag 8. april, med gode forhold på greenene.  

Banen var i riktig god stand hele sesongen, til tross for høy slitasje etter 
rekordstor pågang. Fairways ble dresset i løpet av sesongen, både greener og 
tee-steder ble også dresset jevnlig, samt ny såmaskin kjøpt inn før sesongen, 

skal ha mye av æren for de gode forhold. Arbeidet med å utbedre utslagstedene 
ble videreført fra 2019. 

Våre green-keepere, med Eoin Moroney i spissen, har lagt ned en fantastisk 
innsats som vanlig denne sesongen, til tross for personalutfordringer, grunnet 
covid-19 viruset. 

 
TRENINGSOMRÅDENE ØST FOR RAMSTADVEIEN 
Korthullsbanen har også vært mye brukt i 2020.  Vedlikeholdet har vært 

konsentrert om å klippe gresset slik at man oppnår en tilnærmet 
fairwaystandard. Ambisjonen for korthullsbanen er likevel begrenset til å gi et 

lavterskeltilbud for nybegynnere og for de som ønsker å prøve ut hva golf er. 

Det er utarbeidet skisser for hva vi ønsker å gjøre med hele treningsområdet, og 
rangekomiteen jobber videre med dette. Pr dd. har ikke HGB økonomi til å 

utbedre området, men komiteen har fått mandat til å få utført en 
kostnadsanalyse, samt se på finansieringsmuligheter.    

 

DRIFTSBYGNING 
Styret har heller ikke i 2020 funnet midler til å starte arbeidet med 
personalbygg-delen av driftsbygget. Midler til dette vil vi prøve å frigi ved salg av 

deler av tomten nord for driftsbygget. Det har tidligere vært arbeidet med 
kommunen opp mot utbygging av tomter, dette er ikke pr dd. kommet med i 
kommunens reguleringsplaner. Etter nedbemanning i administrasjonen har 

prosjektet heller ikke hatt prioritet i 2020, men er noe Haugers utviklingskomite 
vil kunne arbeide videre med på sikt. 
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Hauger 10. mars 2021 
 

 
…………………….    ………………………..  …………………….. 

Gunnar Solberg       Mai-Britt Aaslund    Håkon Mathisen 

Styrets leder         Styrets nestleder          Styremedlem 
       sign.      sign.   sign. 

 
 

 
………………………      ………………………….  ……………………. 

Marte Rime Bø      Alf Inge Cleve-Stiansen Elin Ingvaldsen 
 Styremedlem          Styremedlem  Administraiv leder 

      sign.    sign.    sign. 
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Sak 4: Fastsettelse av resultatregnskap og 

balanse: 

 
Se vedlegg. 

 

 

Sak 5: Godtgjørelse av revisor for HGB AS: 
 
SLM Revisjon AS foreslås re-engasjert som statsautorisert revisor for Hauger 

Golfbane AS og godtgjøres etter regning. 

 
 

Godtgjørelse av styret: 
 
Ingen godtgjørelse til styret utover fri spilleavgift. 

 
Sak 6: Spilleavgift 2021 
 
Forslag fra styret: 

        2020   2021 

  
Aksjonærer      Kr. 8.700.- 9.000,- 

Junior 0 -10 år      Kr. 1.250.-  1.275,- 
Junior 11 - 15 år     Kr. 1.700.-  1.725,- 

Junior 16 - 21 år     Kr. 2.250.- 2.275,- 
Student 22 – 26 år     Kr. 4.500.-  4.500,- 

Ungdomsmedlemskap 22 - 26 år  Kr. 4.850.-  5.300,- 
Hauger-fleX (begrenset fritt spill)   Kr. 4.100.-  4.300,-  

  
 
Faktureringsgebyr på kr. 30.- kommer i tillegg (gjelder kun faktura del 2 for aksjonærer) 
 
 
 

Sak 7: Valg i henhold til vedtektene 
 

Valg av medlemmer til styret i Hauger Golfbane AS 

 
 
Styrene i Hauger Golfbane AS og Hauger Golfklubb er identiske og har i 

2020 bestått av: 
 

Gunnar Solberg styreleder    
Mai-Britt Aaslund nestleder    
Håkon Mathisen styremedlem    

Marte Rime Bø styremedlem    
Alf Inge Cleve-Stiansen styremedlem   
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Erik Råd Herlofsen varamedlem   
Vigdis Flaat Sørra varamedlem   

 
 
 

Det anbefales følgende identiske styrer for 2021: 
 

• Gunnar Solberg  styreleder Ikke på valg 

• Vigdis Flaat Sørra  nestleder  Velges for 2 år 
• Marte Rime Bø  styremedlem Ikke på valg 

• Alf Inge Cleve-Stiansen styremedlem Ikke på valg 
• Håkon Mathisen  styremedlem Gjenvalg for 2 år 

• Erik Råd Herlofsen  varamedlem Gjenvalg for 1 år 
• Mai-Britt Aaslund  varamedlem Velges for 1 år  
 

 

 

Sak 8: Innkomne forslag 
 

Ingen innkomne forslag 
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Fullmakt 
 
FULLMAKT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020 
 

Undertegnede eier av aksje nr………….gir herved…………………………………………… 
fullmakt til å møte i mitt sted på Generalforsamlingen i Hauger Golfbane AS, 

25.03.2021 
 
 

_______________________________________________________________ 
Signatur     Gjentas med blokkbokstaver 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

FULLMAKT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020 
 

Undertegnede eier av aksje nr………….gir herved…………………………………………… 
fullmakt til å møte i mitt sted på Generalforsamlingen i Hauger Golfbane AS, 

25.03.2021 
 
 

 
______________________________________________________________ 

Signatur     Gjentas med blokkbokstaver 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
FULLMAKT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020 

 
Undertegnede eier av aksje nr………….gir herved…………………………………………… 
fullmakt til å møte i mitt sted på Generalforsamlingen i Hauger Golfbane AS, 

25.03.2021 
 

 
 
________________________________________________________________ 

Signatur     Gjentas med blokkbokstaver 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
FULLMAKT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020 
 

Undertegnede eier av aksje nr………….gir herved…………………………………………… 
fullmakt til å møte i mitt sted på Generalforsamlingen i Hauger Golfbane AS, 

25.03.2021 
 
________________________________________________________________ 

Signatur     Gjentas med blokkbokstaver 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 


