
Til medlemmene i Sorknes Golfklubb 

Rena, 25.november 2022  

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sorknes Golfklubb 10.desember 2022 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Sorknes Golfklubb, 
lørdag 10.desember 2022 kl.15.00 

 

I henhold til Sorknes Lov (NIFs) lov paragraf 2-19, skal bl.a. disposisjoner av vesentlig karakter 
godkjennes av medlemmene på årsmøte. 

Bakgrunn for innkalling til ekstraordinært årsmøte nå, er følgende: 

Vanningsanlegget på golfbanen lot seg ikke lenger vedlikeholde sesongen 2022, og som følge av 
dette var front nine uten fungerende vanningsanlegg store deler av sesongen.  

Et nytt vanningsanlegg er estimert til ca. kr. 7.000.000,-.  Dette er en meget stor investering for 
baneeier Østerdalen Golfbane AS, som må skyte inn både egenkapital og oppta lån for å finansiere 
nytt vanningsanlegg.  

På bakgrunn av dette, ble dagens leieavtale mellom Sorknes Golfklubb og Østerdalen Golfbane AS av 
Utleier sagt opp til reforhandling av årlig leiesum, samt en sikkerhetsstillelse på kr. 1.000.000,-  fra 
klubbens side for rett betaling av leie.  

Grunnen til at dette må behandles i et ekstraordinært årsmøte nå og ikke kan vente til klubbens 
ordinære årsmøte i februar 2023, er at Østerdalen Golfbane AS trenger en signert leieavtale med 
Sorknes Golfklubb for å kunne finansiere vanningsanlegget hos sin bankforbindelse.  

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes digitalt ved bruk av Teams. Alle som ønsker å delta må 
melde seg på på forhånd og innen 9.desember 2022 kl. 20.00 via Golfbox her: 
https://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-4547-9A48-
63BF5E02C2D2}&language=1044&#/competition/3717882/info  Alle som melder seg på vil få tilsendt 
lenke til teamsmøtet.  

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan kontakte 
deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. De som melder seg 
på vil få tilsendt lenke til det digitale årsmøtet via teams i forkant av årsmøtet. 

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Sorknes Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 
år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sorknes Golfklubb.  

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.  

Vedlagt denne innkallingen er styrets forslag til vedtak og ny leiekontrakt med Østerdalen Golfbane 
AS. 

Ved spørsmål som gjelder det ekstraordinære årsmøtet, kan Thomas Hovde kontaktes på telefon: 
97471875 eller e-post thomhovde@gmail.com.  

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen Styret  


