
 

 ÅRSBERETNING MIKLAGARD GOLF AS 2022 

MIKLAGARD GOLF 

Styrets beretning for 2021 

 
Miklagard Golf AS (Miklagard) ble stiftet 2. juni 1998 og hadde som formål å utvikle, eie og drive 
golfanlegg. Etter forandringen vedtatt i 2019 er formålet utvikling og drift av eiendom i 
tilknytning til golfanlegg.  

 

Økonomi 
Selskapet viste et overskudd på NOK 27 052 (NOK 255.550 i 2020). Driftsresultatet ble negativt 

med NOK 273 257 (negativt NOK 320 643 i 2020). Resultatet gjenspeiler et selskap med lite drift i 

2021. Mesteparten av inntektene kommer fra renteinntekter fra Miklagard Golfklubb. 

Miklagards langsiktige gjeld var pr. 31. desember 2021 NOK 19 250 000 (DNBNOR 20 års løpetid), 

som pr 31. desember 2020 var NOK 20 000 000. I tillegg har selskapet ved en innvilget 

kassekreditt på NOK 1 000 000 i samme bank. Gjelden betjenes gjennom de låne- og leieavtaler 

som er etablert med Miklagard Golfklubb.  

 

Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse et dekkende bilde av driften 

og av stillingen i selskapet. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.   

 

Styret er ikke kjent med forhold inntruffet etter årsskiftet, som kan påvirke selskapets 

økonomiske stilling vesentlig.  

 

Styret foreslår at årets overskudd på 27 052 føres til annen egenkapital.  

 

Styrets arbeid 
Styret har siden Generalforsamling 23. mars 2021 bestått av: 

• Marianne Bjarstad   Styreleder 

• Frank Almaas    Styremedlem 

• Erling Kristensen .  Styremedlem 

• Ylva Johnsen    Styremedlem 

• Trond J. Laeng    Styremedlem 

• Simen Myhre    Styremedlem 

• Per Øivind Saksberg   Styremedlem 
 

Det er avholdt 9 styremøter i 2021. I tillegg har det blitt avholdt generalforsamling.  
 

Styret og ledelse har i år 2021 prioritert å ferdigstille anlegget, etablering av et samarbeid med 
hotellet og økonomi. Styret har ansatt ny Daglig leder, Mats Candinger, som begynner hos oss 7. 
mars 2022.  
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Klubbhuset 
Klubbhuset har fungert bra i 2021, og aksjonærer og gjester har gitt gode tilbakemeldinger. 

Områdene rundt er fortsatt under utvikling, men i løpet av sesongen fremsto området og klubbhuset 

funksjonelt og presentabelt. 2021 sesongen kom sent i gang delvis grunnet Covid 19, og delvis 

grunnet forholdsvis sen baneåpning. Det var lite arrangementer i selve klubbhuset før etter 

sommerferien. 

Styret er av den oppfatning at det er naturlig å se på en forandret bruk av klubbhuset så snart det 

nye hotellet åpner på Miklagard. Hotellet kan gi betydelige synergieffekter for oss, men styret er 

klare på at vi ikke må miste vår identitet i denne prosessen. Det er likevel ønskelig at vi takker ja til 

hotellets tilbud om å leie deler av våre lokaler for å drive restaurant og servering på Miklagard. 

Klubbhuset er 20 år gammelt og styret ser en del vedlikeholdsoppgaver som må gjøres. Vi vil snarest 

sørge for en tilstandsrapport slik at vi får en fagmessig vurdering av byggets vedlikeholdsbehov. Vi 

ser det som vesentlig å sikre bygget rent driftsmessig og forhindre eskalerende vedlikeholdsbehov. 

 

Aksjonærforhold i selskapet 

Samtidig som vi fikk en tilgang av medlemmer og aksjonærer i starten av sesongen var det 184 

aksjonærer som valgte å levere tilbake aksjen før utgangen av 2021. Medlemstallet og antall 

aksjonærer har vært stabilt gjennom 2021 sett under ett.  Grunnene til utmelding som ble oppgitt var 

flytting, ikke nok golfspill og at man ikke var fornøyd med banen.  

Styret ser for seg at de endringstiltak som er gjort, vil resultere til et bedre anlegg, og dermed tilgang 

av aksjonærer og medlemmer i 2022. 

 

En av selskapets initiativtagere eier 250 aksjer. Hans innbetaling ses i sammenheng med selskapets 

sponsorinntekter.   

 

 
Baneombygging 
Som kjent ble en konsekvens av utbyggingsavtalen ble Miklagard stevnet av tidligere 

eiendomsutvikler for brudd på intensjonsavtalen vi inngikk i 2006. Dom forelå i januar 2021 og 

Miklagard Golf AS ble dømt til å betale i underkant av 8 millioner. Saken er anket til lagmannsretten, 

og saken er berammet til 22. mars til 7. april.  Hotelutbygger vil dekke våre kostnader og eventuelt 

tap i en rettsak slik at det ikke er noen risiko for selskapet.  Vi er imidlertid forpliktet til å honorere 

tidligere daglig leder og styreleder for tapt arbeidsinntekt i perioden. 



3/3  

 ÅRSBERETNING MIKLAGARD GOLF AS 2022 

 

 

 

Diverse 

Selskapets drift av klubbhuset på Kløfta anses ikke å forurense det ytre miljø ut over det som er 

normalt for denne type virksomhet.  

 

 

Styret anser arbeidsmiljøet som godt. Selskapet hadde ingen ansatte ved årsskiftet.  
 

Kløfta 1. mars 2022 

 
 

____________________ ____________________ ____________________    
 Marianne Bjarstad  Erling Kristensen  Ylva Johnsen 

 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
 Trond J. Laeng   Frank Almaas   Simen Myhre 
 
 
 _____________________ 
 Per Øivind Saksberg Marriot 


