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Sær - AVTALE 
 

mellom 
 

Hvaler Golfbane AS (AS) og Hvaler Golfklubb (GK)  
 
 

1 Avtale vedr Rough-klipper 
 
Roughklipper ble anskaffet juni 2016 – pris kr 110 000 (eks mva) - brukt 
 
Den gamle roughklipperen tilhørende AS var utslitt. Innkjøpet av klipperen var begrunnet i å 
hjelpe AS i en svært vanskelig økonomisk situasjon. GK så samtidig at eierskap av en 
maskiner og utstyr på banen ville sette GK i en bedre posisjon ved en eventuell konkurs hos 
AS.  
 
Følgende avtale er inngått: 

- AS leier rougklipperen for kr 8 000 pr år – forhåndsbetales 1.5 hvert år – GK utsteder 
faktura. 

- AS sørger for vedlikehold av klipperen og betaler all nødvendig service hos 
leverandør. 

- Avtalen løper i 8 år – etter utløpet av år 8 (2027), overtar AS klipperen uten vederlag. 
- Totalt leiebeløp i perioden er kr 64 000. Dersom AS før 8 årsperioden er utløpt, 

ønsker å kvitte seg med klipperen, kan denne selges og GK skal ha restbeløpet for 
hele leieperioden. 

 
 
2 Avtale vedr Golfbiler 
 
AS overtok GK sin golfbil vederlagsfritt i 2020. 
AS forplikter seg til å ha minst 2 golfbiler for utleie til de av GKs medlemmer som er avhengig 
av bil. 
 
 
3 Avtale om innkreving av spilleavgift for AS 
 
I samarbeidsavtalen vedr bruk av golfbanen – pkt 7 - er det avtalt at samarbeid mellom AS og 
GK vedr innkreving av kontingent og spilleavgifter med felles giroutsendelser. 
 
GK administrere dette. GK har inngått avtale med Ski Revisjon AS – kontoret på Skjærhalden 
- for organisering av slike felles giroer og føring av golfboks vedr inn/-utmeldinger. 
Innbetaling av kontingent til GK og spille- og baneavgifter til AS skjer til konto tilhørende GK, 
som utelukkende brukes til dette formål. 
Det er inngått avtale med NorKred AS vedr giroutsendelsene og automatisk føring til 
golfboks. 
Ski Revisjon setter opp månedlige rapporter over inntekter/kostnader vedrørende kontoen 
og overfører til AS og GK ut fra disse rapportene. 
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Inntekter: 
- Kontingenter, spilleavgifter, baneavgifter og vedr. kafe-avtale fra medlemmer 
- Renteinntekter fra medlemmer 

Kostnader: 
- NorKred AS sin faktura, bankonto-omkostninger og ikke innbetalt purregebyr fra 

NorKred 
 
AS og GK ønsker å tilby månedlige innbetaling av både kontingent og spilleavgift. 
 
Fordelingsnøkkel for kostnader ved innkreving fra medlemmer for GK og AS settes til 50/50. 
Fordelingsnøkkelen kan reforhandles i forkant av nytt år, hvis en av partene ønsker det. 
 
Fakturaer fra Ski Revisjon betales i første omgang av GK. GK viderefakturerer til AS etter 
fordelingsnøkkelen. 
 
Avtale med Ski Revisjon utstedes og undertegnes både av både AS og GK. 

 
 
4. Betjening av resepsjon i klubbhuset 
 
GK og AS har felles ønske om drift av resepsjon i klubbhuset. 
 
GK ønsker spesielt at resepsjonen er betjent under turneringer og ved VTG kurs på banen. 
Betjening av resepsjonen vil sikre at turneringskomiteen kan konsentrere seg om selve 
turneringen også slik at andre spillere ikke kommer i konflikt med turneringene. 
 
Betjent resepsjon under turneringer frigjør selve turneringskomiteen til å delta i turneringen. 
Resepsjonen vil kunne hjelpe ved salg av baller, pegger og annet utstyr ved turneringer. 
 
GK er derfor villig til å dekke 50% av kostnadene til drift av resepsjonen, dog begrenset til 
budsjettbeløp for dette vedtatt på årsmøtet. 
 
Ønskede tider for betjening av resepsjon i klubbhus er: 

- Lørdager, søndager og andre helgedager – fra kl 10 til kl 18 
- Hverdager i skolens ferier – fra kl 10 til kl 18 
- Andre hverdager fra 15. mai til 15 september - fra kl 16 til kl 19 
- Hverdager utenom dette – fra kl 16 til 18 
- Ved kveld-/ettermiddagsturnering skal resepsjon være betjent til turneringsstart 

 
 
5 Klubbkontor 
 
GK disponerer eget klubbkontor inne i klubbhuset.  
AS skal sørge for at dette kontoret har tilstrekkelig lys og ventilasjon for slikt formål. 
Nytt vindu skal monteres før sesongen 2021.  
 
Klubbkontoret skal utelukkende brukes av GK.  
Det er AS sitt ansvar å sørge for at Klubbkontoret ikke blir benyttet av andre som har/får 
tilgang til klubbhuset. 
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AS har tilgang til klubbhusets permanente innstallasjoner i klubbkontoret i forbindelse med 
vedlikehold og drift. Utstyr/materiell og verktøy i den forbindelse skal oppbevares utenfor 
klubbkontoret. AS skal sørge for umiddelbar opprydding etter slik vedlikehold/drift. 
 
GK kan fritt disponer rommet dog med den begrensning at av permanente innstallasjoner for 
klubbhuset blir tilgjengelig for AS. 
 
 
6 Annen drift i klubbhuset 
 
AS ønsker å drifte klubbhuset med servering til GK sine medlemmer, greenfeegjester eller 
andre besøkende. 
 
AS har etter samarbeidsavtalen en eksklusiv rett til alle former for servering på banen. 
 
GK har imidlertid mulighet til egen enkel servering ved turneringer og andre arrangementer 
dersom AS ikke kan tilby GK slik servering eller ikke kan være behjelpelig med slik servering. 
 
Det er viktig for både GK og AS å søke å finne best mulig samarbeid rundt servering ved 
turneringer og arrangementer. 
 
I tilfeller hvor AS ønsker å benytte klubbhuset til andre arrangementer (utleie), så må AS 
sørge for alternativ betjening av resepsjonen i avtalte åpningstider. Klubbkontor og toaletter 
må være tilgjengelige for GK. 
 
 
7 Kafe-avtale 
 
GK har ønske om at AS kan tilby god matservering for medlemmer både under turneringer 
og selskapsrunder. 
 
En forhåndsbetalt KAFE-AVTALE for GKs medlemmer er ønskelig.  
En slik avtale vil gi større forutsigbarhet for AS rundt servering i klubbhuset.  
KAFE-AVTALE til kost kr 500 kan gi kjøpsverdi kr 550 i klubbhuset.  
KAFE-AVTALEN gir mulighet for kjøp av mat og drikke i klubbhuset.   
 
KAFE-AVTALEN sendes ut sammen med giro for kontingent/spilleavgift/baneavgift til alle 
senior-medlemmer. GK oppfordrer alle til å betale denne, men det skal angis på giroen at det 
er mulighet til å la være å betale denne delen av fakturaen.  
 
 
8 Banekomite 
 
AS og GK skal ha en felles banekomite. 
Representant fra GK er leder i komiteen. 
 
Oppgavene til banekomiteen er: 

- Legge frem budsjett for neste års forbedring/utbedring – til AS 
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- Vurdere utbedringer og forbedringer av baneanlegg generelt  
- Jevnlig skal status på utslags-steder, fairways, hindere inkl. bunkere og greener 

gjennomgås 
- Banemarkeringer (røde/gule/hvite) staker holdes i orden 
- Skilt på utslags-steder, veivisning og droppesoner skal holdes vedlike 
- Vurdere oppgradering/utbedring av veier/fremkomst-traseer 
- Gjennomføre utbedring av veier/traseer i samarbeid med AS og dugnadskomiteen 
- Ved forslag til kostnadskrevende forbedringer skal mulig inndekning ved f.eks 

spesielle sponsorer fremlegges 
 
AS må skal sørge for at det er tilgjengelig grus og utstyr for vedlikehold/utbedring av 
veier/traseer. 
 
Det er viktig at Banekomite og Dugnadskomite samarbeider i forkant av dugnader. 
 
 
9 Dugnadskomite 
 
AS og GK skal ha en felles dugnadskomite. 
Representant fra GK er leder i komiteen. 
 
Oppgavene til dugnadskomiteen er: 

- Legge frem en plan for dugnadsdatoer til årsmøtet i GK hvert år 
- Normalt skal det være en vårdugnad og en høstdugnad, spesielle dugnader for 

spesielle formål kan komme i tillegg 
- Sette opp arbeidsplan for hver enkelt dugnad 
- Gjøre klar nødvendig materiell før hver dugnad 
- Utvendig vedlikehold klubbhus (beis/maling) og vedlikehold med grus på 

veier/traseer er å anse som dugnadsarbeid 
 
Det er viktig at Banekomite og Dugnadskomite samarbeider i forkant av dugnader. 
 
 
10 VTG-kurs, pro-timer, juniortrening og golfskoler 
 
 AS og GK er enig om å samarbeide av overnevnte. 
 
VTG-kurs skal fortrinnsvis gjennomføres med instruks fra golf-pro. 
 
GK har ønske om å tilby jevnlig trening (hver uke eller annenhver uke) for junior og barn – 
fortrinnsvis med golf-pro. GK vil tilby noe subsidiering av dette. 
 
GK har ønske om å tilby jevnlig fellestrening for GKs medlemmer med golf-pro. F eks 1-2 
timer for grupper på 5-12 personer. Hver uke eller hver annen uke. 
 
GK har ønske om å tilby golfskole for barn/junior. Både i skoleferie og andre perioder kan 
være aktuelt. GK vil tilby noe subsidiering av dette. Tider fastsettes av pro og GKs styre i 
fellesskap.  
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11 Økonomisk støtte fra GK til AS 
 
Avtalen om vederlag for av klubbkontor og for annen bruk av klubbhus i forbindelse med 
kurs, turneringer og arrangementer samt avtalen om bidrag til drift av resepsjonen anses 
ikke som økonomisk støtte. 
 
Det er en klar oppfordring fra Norges Golfforbund at golfklubber ikke skal gi økonomisk 
støtte til drift av golfbaner. 
GK har gjennom avtalen om Baneavgift hjulpet AS til å få forutsigbar inntekt fra medlemmer 
som ikke har avtale om spilleavgift. KAFE-Avtalen er også et bidrag  til mer forutsigbar 
inntekt for AS. 
 
GK kan i enkelte tilfeller innvilge økonomisk støtte til utvikling/forbedring av banen som vil gi 
medlemmene et klart bedre tilbud. Et slik støtte er avhengig av at GK har egenkapital fra 
tidligere år som kan brukes til ekstraordinære tiltak for medlemmene. 
En slik støtte til AS ved utvikling/forbedring på banen bør behandles på årsmøtet. 
 
Tiltak/forbedring som kan betraktes som normalt drift/vedlikehold eller tiltak/forbedring for 
å ta igjen mangelfull drift/vedlikehold over flere år kan ikke GK gi økonomisk støtte til. 
 
 
12 Godkjenning   
 
Denne avtalen er ikke bindende for GK før den er godkjent av GKs årsmøte. Alle endringer i 
avtalen må godkjennes på samme måte før de trer i kraft.  
 
Avtalen er godkjent av GKs årsmøte holdt ______________. 
 
 

*** 
 
Avtalen er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 
…………………………… 
Sted og dato 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Hvaler Golfbane AS     Hvaler Golfklubb 
 
 


