Vedtekter Kongsberg Golfbane SA
(Endret 27.11.2012, 27.10.2013 og 01.12.2014)

1. Selskapets navn
Selskapets navn er Kongsberg Golfbane SA.
2. Selskapets forretningsadresse
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Kongsberg kommune.
3. Formål
Selskapets formål skal være å anlegge, opparbeide og drive golfbane, samt alt som står
i forbindelse med dette. Selskapet har ikke til formål å gi medlemmene økonomisk gevinst.
Eventuelt overskudd skal ikke utbetales til andelseierne, men anvendes til utvikling av anlegget.
Det kan ikke fortas utdelinger fra selskapet til annet enn utvikling av anlegget.
4. Deltagere
Deltagere i selskapet må være Kongsberg Golfklubb som medlem i Norges Golfforbund, og kan
være privatpersoner som er medlemmer av klubben, bedrifter og selskaper med økonomisk formål
og kommuner/Fylkeskommuner. Klubben og/eller kommuner/fylkeskommune skal til sammen og
til enhver tid inneha mer en 50% av andelskapitalen. Deltagerne i selskapet opptas på grunnlag av
skriftlig søknad til styret. Eventuelle avslag skal begrunnes.
5. Ansvarsform
Kongsberg Golfbane SA er et selskap med begrenset ansvar, vekslende medlemstall og vekslende
kapital. Deltagerne er bare ansvarlig for sin andelskapital i selskapet.
6. Andelskapital
Selskapets andelskapital består av like andeler pålydende kr 1300,-.
Selvstendig seniormedlem (en spillerett) krever 10 andeler.
Ektefelle/samboer (en spillerett) 6 andeler.
Junior 0 til og med19 år (en spillerett) 0 andeler
For ektefelle/samboer som senere ønsker å bli selvstendig seniormedlem, må
vedkommende tegne 4 nye andeler.
Juniormedlemmer må tegne 10 andeler når de blir 20 år for å oppnå en selvstendig
spillerett som seniormedlem. For studenter og personer som er inne til
førstegangstjeneste kan styret/selskapsmøtet tillate utsettelse av tidspunktet for
overgang til senior.
For medlemmer som tegnet seg før 2006 finnes også andre medlemskategorier. Det
delegeres til styret å fastsette satser og regler for salg og utleie av spilleretter,
serviceavgifter, se Tegningsblankett med vedlegg.
Deltagerne er bundet av de til enhver tid gjeldende vedtekter i selskapet. Etter at 8000
andeler er tegnet, kan andeler utover 8000 selges til markedspris. Ved et salg skal
20 % av salgssummen tilfalle Kongsberg Golfbane SA. Kongsberg Golfbane SA har
forkjøpsrett til andelene.
Reglene om forkjøpsrett og 20 % av salgssummen til Kongsberg Golfbane SA, gjelder
ikke når overføringen av andeler skjer som arv, eller ved overføring til
ektefelle/samboer, barn, svigerbarn eller barnebarn.

7. Andeler, stemmegivning og årsmøte
På årsmøtet har hver deltager rett til å møte med 1 representant. Hver andel gir 1 stemme (dvs.
deltaker med flere andeler kan avgi stemme for hver andel). Kun deltagere med registrert
andelsbevis kan stemme.
8. Årlige serviceavgifter
Selskapet innkrever årlige serviceavgifter som fastsettes av styret for det enkelte år.

9. Styret
Årsmøtet velger majoriteten av styrets medlemmer. Resten velges av Kongsberg Golfklubb og/eller
deltakende kommune(r). Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når
leder og 2 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Daglig leder av
selskapet møter i styret med tale og forslagsrett og er styrets sekretær.
Selskapet skal ha en valgkomite som skal foreslå kandidater til styret. I valgkomiteen skal Kongsberg
Golfklubb og/eller deltakende kommune(r) ha flertall. Komiteen skal for øvrig bestå av medlemmer i
foretaket.

10. Styrets myndighetsområde
Styret har ansvaret for driften av selskapet. Spesielt tillegger det styret å:
- ansette daglig leder og fastsette betingelser for denne
- utarbeide og følge opp mål og hovedstrategier for arbeidet i selskapet
- godkjenne planer og budsjetter for selskapet, og kontrollere at disse følges
- forberede, innkalle og sørge for ledelse av årsmøtet
- holde deltagerne informert om virksomheten gjennom årsmelding og eventuelle særskilte
meldinger
- påse at regnskapet føres i samsvar med god regnskapsskikk og at regnskapet revideres av
statsautorisert revisor/registrert revisor.
- avgjøre saker om deltagelse i selskapet
Styrets leder og 1 styremedlem innehar selskapets signatur i fellesskap. Styret kan
med-dele prokura. Selskapets daglige leder anviser de løpende utgifter i den daglige
driften. Større anskaffelser forelegges styret, evt. selskapsmøtet til avgjørelse.
11. Årsmøtet
Årsmøtet er selskapets høyeste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned og bekjentgjøres i lokalavis og på Kongsberg Golfbanes internettside med minst 1 måneds
varsel. Innkalling skal skje skriftlig eller pr. e-post minst 14 dager før årsmøtet. Styrets forslag til sakliste
og underliggende dokumenter skal følge innkallingen.

Forslag til saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må fremlegges for styret senest
10 dager etter at tid og sted for årsmøtet er bekjentgjort .
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
- Årsberetning og regnskap
- Budsjett inneværende år til orientering
- Valg av styre, styreleder, revisor.
- Valg av valgkomite som bestemt i pkt.9.
- Andre saker som etter innkallingen, forslag fra medlemmer eller vedtektene, hører
inn under årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis minst 2 styrerepresentanter eller minst 30 % av
andelsmassen forlanger det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig eller pr. e-post med minst 14 dagers varsel. Sammen
med innkallingen skal det følge sakliste.
Bindende vedtak fattes med simpelt flertall av de fremmøtte stemmer (andeler).

12. Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene kan kun vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de
Frem-møtte stemmer. Endringer skal godkjennes av Kulturdepartementet. Forslag til
endringer sendes styret slik at forslaget kan sendes ut med årsmøteinnkallingen.
13. Oppløsning
Selskapet kan bare oppløses på et årsmøte med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal foretakets formue dekke
foretakets økonomiske forpliktelser. Dernest skal andelsinnskuddet tilbakebetales til andelseierne. En
eventuell restformue skal gå til det idrettslige formålet som det følger av pt. 3.

14. Voldgift
Dersom det mellom andelshaverne oppstår tvist om spørsmål i tilknytning til
deltagernes rettigheter og plikter, skal denne tvist løses ved en voldgiftsnemnd på 3
medlemmer som oppnevnes av sorenskriveren på Kongsberg.
Kongsberg, 01.desember 2014
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