
Årsmøtereferat i Kløver Ess onsdag 6. mai kl 1800 2009 på Bøndernes Hus. 
 
Tilstede: Styret: (Øystein Mauritzsen, Halvor Desserud, Ole Wirstad, Gunborg Skiaker) og 17 
medlemmer. 
 

1. Innkalling godkjent 
 
2. Årsberetning. Sekretæren leste årsberetningen.  Ole Wirstad ville at vi skulle legge til 

at neste år skal spille i 3. divisjon. Formannen konkluderte med at vi har hatt en meget 
god sesong. 

 
3. Årsregnskapet og budsjett ved kasserer. Kasserer gitt gjennom et foreløpig budsjett da 

dette ikke er godkjent av revisor.  Kassa stemmer ikke, da det er 2000 kr i kassa som 
det ikke finnes bilag for. Godkjenning av regnskapet utsettes til revisor og kasserer 
finner ut av dette. Budsjett 2009 mangler. Godkjenning av dette utsettes også til 
høsten. Premiesummen er økt vesentlig. Differanser på krets og forbund skyldes 
tidspunkt for betaling av kontingent. Differanse husleie skyldes kurs i 2007. 

 
4. RAF-regnskapet.  Årssaldoen siden 1996 er ført opp i regnskapet. Saldo 31.12. var kr 

5.248.- . Fondet vil nå få mye mer penger på konto fordi vi nå muligens får nesten 
20.000 kr i grasrotmidler i 2009.05.06. Øystein har satt opp forslag til hvordan vi skal 
forvalte disse midlene.  

 
a. Pkt. a. ”Fondets midler skal i hovedsak brukes til subsidiering av reiser og 

aktiviteter som kommer klubbens medlemmer til gode.” Vedtatt. 
b. Bruk av RAF-midler avgjøres på grunnlag av innkomne forslag og avgjøres av 

styret. Vedtatt. 
c. Det føres oversikt over hva midlene brukes til. Regnskapet skal revideres og 

legges fram til hvert årsmøte. Vedtatt. 
(Det ble ytret ønske om at RAF-kassemidler ble brukt til juleavslutning. Tippelag 
ønskes også til høsten). 
 

5. Utflukt til Tyrkia. Til orientering blir det 22 deltakere til denne turen. 
 
6. Medlemskontingent. Styret foreslår å beholde denne på kr 300,- som i fjor. Det er 

mulig at kretskontingenten øker til 120.-. Vi setter opp kontingenten til 350,- dersom 
kretskontingenten øker.  

 
7. Spilleavgift pr. kveld beholdes på kr. 50.-. 

 
8. Kursmedlemmene tilbys å spille gratis i alle Hadelandsklubbene 10 ganger. Øystein 

tar opp dette med de andre klubbene. 
 

9. Valg. Øystein har sagt seg villig til å fortsette som formann. Geir Vannebo har sagt ja 
til å være kasserer. Gunborg Skiaker blir styremedlem og materialforvalter. Anne 
Marit Borg har sagt seg villig til å være sekretær. Styret konstituerer seg selv og velger 
nestformann. 

 
10. Utsending til kretstinget. Gunborg deltar. 

 



11. Festkomite.  Tor Åge og Tor Gulbrandsen. 
 

12. Revisor.  Halvor Desserud ble foreslått og valgt. 
 

13. Sommerbridge begynner 26. mai. Lokaler er bestilt mai, juni og juli. Hilde sa seg 
villig til å ta ansvaret og delegere i de tilfelle hun ikke kan møte. 

 
14. Innkomne skriv og informasjon.   

 
 
 
Øystein Maurtizsen     Gunborg Skiaker 
Formann       Sekretær 

 
 


