
  

Prisjustering av medlemskontingenter for sesongen 2023 

 

I 2022 har styret/administrasjon opplevd en betydelig kostnadsøkning i mange av 

innsatsfaktorene for golfklubben. Noen av eksemplene som kan nevnes er: 

- Leiekostnader, både baneleie og også leasing grunnet økte renter 

- Arbeidsmaskiner samt reservedeler til maskiner 

- Gjødsel, kalk, såfrø og dressesand (herunder fraktkostnader) 

- Sprøytemidler til greener mv. 

- Strømutgifter 

- Datakostnader (herunder lisenser på online løsninger, fiberlinjer) 

- Kostnader til rangeballer 

- Diesel/bensin samt smøremidler 

- Press på lønninger for sesongarbeidere  

Det er noe varierende økninger på disse kostnadene, men spesielt strøm - og 

gjødselkostnader har økt formidabelt. Dette er kostnadsøkninger som vi vil dra med oss inn i 

2023 og videre fremover.  

I tillegg til de faktiske økningene på kostnadselementene ovenfor har klubben fortsatt store 

utbedringsarbeider som må/skal gjøres på baneanlegg og klubbhus/garderobebygg fremover 

(ref. bl.a. sak som fremmes fra Seniorkomiteen på nye sanitær/ garderobebrakker). Dette 

må også finansieres hvis bana og klubbfasilitetene skal fremstå etter hvert slik alle 

medlemmene sikkert ønsker det. 

Styret foreslår derfor overfor Årsmøtet å øke kontingentene for 2023 med i gjennomsnitt 

7,5%, samt at Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å regulere enkeltkategoriene slik at 

det foreslåtte snittet omtrentlig oppnås. Ingen enkeltkategorier skal økes mer enn 10%. 

Den foreslåtte gjennomsnittlige prisøkning vil kunne utgjøre en inntektsøkning på ca. kr 

275.000,- forutsatt uendret antall medlemmer/ kategorier og er en beskjeden endring i 

forhold til den kostnadsøkningen som oppleves på mange av innsatsfaktorene.  Det har 

heller ikke vært økning av kontingentene på mange år. Utfra forsiktighetshensyn har styret 

lagt til grunn et litt lavere tall i budsjettet for 2023, nemlig kr 200.000.-. Denne økningen er 

videre i budsjettet fordelt på kostnadsartene inventar/ bygg og bane. 

Økningen som styret innstiller på, er også lavere enn det vi har kunne bringe frem i hva 

andre relevante klubben gjør for sesongen 2023.  

 

Fra Styret 


