
Tilsvar på Kontrollutvalgets rapport: 

Et kontrollutvalg er nytt i vårt idrettslag. I etterpåklokskapens lys burde premissene for samarbeidet 
mellom kontrollutvalg og styret vært gjennomgått i et felles møte før sesongstart. 

Kontrollutvalget har to ganger gjennom året bedt om en gjennomgang med styret på beslutninger som 
er tatt, eller vil bli tatt. Dette har tydelig ikke vært oppfattet som godt nok, da rapporten fra 
kontrollutvalget er både krass og spissformulert.  

Det er i hovedsak to saker som kontrollutvalget er sterkt kritiske til styrets arbeid i. I tillegg kommer sak 
vedrørende delegering, som behandles for seg på dette årsmøtet. 

Styret kritiseres i følgende saker: 

1. Tilbud av golfsimulator til klubbens medlemmer. 
 
Da sesongen ble betydelig bedre enn det noen kunne forestille seg, dukket det opp en mulighet 
for å kunne tilby simulatorspill til klubbens medlemmer. Det ble gjort en uformell undersøkelse 
blant klubbens aktive medlemmer om hvem som var interessert i å tegne seg for et slikt tilbud. 
Basert på den tilbakemeldingen som kom ble de økonomiske rammene vurdert dithen at 
tilbudet ville bære seg økonomisk.  
 
Styret gjorde altså forundersøkelser blant klubbens medlemmer og konkluderte med at dette 
tilbudet ville bære seg økonomisk og bidra til noe positivt for klubbens medlemmer. 
De økonomiske rammene i dette prosjektet er såvidt små. Styret kan vanskelig se at dette er et 
vedtak om en «disposisjon av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller av et betydelig 
omfang i forhold til klubbens omsetning på nesten 5.000.000». 
 
Styret anser ikke å ha gjort et «demonstrasjonsvedtak», hva nå det måtte ligge i denne 
formuleringen fra kontrollutvalget. 
 

2. Bygging av par6 hull 

Utvikling av anlegget i Valdres har helt siden 2008 gått i tospann mellom eier (Westerbø) og 
driver (Valdres Golfklubb). Samarbeidet har vært meget godt. Anlegget er betydelig utviklet i 
denne tidsperioden.  

Vinteren 2018 dukket ideen og muligheten for å endre Hull 9/18 for å nærme seg en «ekte» 18-
hullsopplevelse i Valdres.  

Styret var bevisst at dette ikke var noe de kunne vedta uten videre. Det var tidspress i forhold til 
hogst, og styret sendte derfor ut en epost til alle aktive medlemmer i klubben. Vi definerte 
aktive som deltakende på turnering minst en gang gjennom sesongen. I mailen ble tegninger, 
planer og økonomi beskrevet. I etterkant av dette mottok vi 16 tilbakemeldinger, hvor 15 var 
positive og 1 var nøytral. Sammen med styrets tilslutning ble det vurdert at dette var 
tilstrekkelig antall ut fra normal årsmøtedeltagelse, og prosjektet ble igangsatt. 



Både dokumenter og inkomne svar er fremlagt kontrollutvalget. Det fremgår blant annet at den 
relativt lave ekstrakostnaden som lå til grunn for planene var godt innenfor det styret så for seg 
at den markedsføringsmessige verdien alene ville utgjøre. Kostnaden i seg selv på 20-30.000 i 
året er ikke av vesentlig betydning for Valdres Golfklubb med en omsetning på 3,5-5 millioner 
kroner. 

Saken var med dette vurdert avsluttet, og budsjettene som er fremlagt gjenspeiler denne 
endringen. Det har ikke vært tatt opp som sak utover dette på årsmøtet i 2019 eller 2020, 
hverken av styret eller andre. Planene gjaldt opprinnelig kun et par 6 hull fra «gult», men etter 
påtrykk fra medlemmene ble det også laget et fremre utslag fra «rødt» (De ville også ha par6 
hull). Medlemmene  har stilt opp på dugnader i forbindelse med hullet, og det har på ingen 
måte vært noe hemmelighold rundt dette, før under eller etter at prosjektet ble gjennomført. 

 

Styret håper kontrollutvalget vil justere sine tone i forholdet til styret, da det etter styrets oppfatning 
ikke er grunnlag for den krasse kritikken som kontrollutvalget legger opp til.  

 


