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Protokoll Styremøte 10 – 2021 Asker GK 

13. november 2021 

Sted: Old Follow Gården, Asker 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)  Styreleder 
Hans Nordstaa (HN)  Nestleder 
Arnstein Larsen (AL)  Styremedlem 
Geir Bjørnstad (GB)  Styremedlem 
Arne Knoph (AK)  Styremedlem 
Annelie Sætre (AS)  Styremedlem 
Vegard Nerland (VN)  Varamedlem 
Kenneth Helgesson (K) Varamedlem 
Matthias Gullberg (MG) Daglig leder 
 
Fraværende 

Lene Hafsten-Mørch (LH) Styremedlem 

 

 
SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 Innkalling og agenda godkjent 

SAK 2 Referat fra styremøte 9 – 20.10.2021 

AS etterlyser sine ønsker om protokolltilførsler fra møtet. Disse er innlemmet i det originale utsendte 

referatet, men MG hadde i sitt utsendte dokumentsett før møtet lagt med feil versjon. 

SAK 3 Behandling av fremmede protokollførsler av AS i siste styremøte 

Protokolltilførsler har ikke forekommet tildligere i tilknytning til klubbens styremøter og det ble derfor 

gått gjennom offentlig etablert praksis for hva som skaper hjemmel for slike, hva som kreves knyttes til 

saksbehandlingen, og hvordan de formelt fremmes. Dette for å sikre gode prosesser fremover. 

Styret gjenkjenner seg ikke i de formulerte fremmede protokolltilførselene fra AS. Prosessen som ledet til 

de tilfredstiller heller ikke de krav som stilles til slike. Protokolltilførslene aksepteres ikke som de er 

formulerte av AS. 

Vedtak: KH reformulerer forslag til protokolltilførsler som gjør at AS får frem sitt syn. 

SAK 4 Nytt fra administrasjonen v/ MG 

Grunnet stram tidplan var det enkelte medlem oppfordret til å lese nøye gjennom MG utsendte papirer på 

forhånd, og gjennomgangen ville i stor grad bli basert på spørsmål og svar. 
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Det ble stilt spørsmål om samarbeidsavtalen med naboklubbene inkluderer fritt spill på Holtsmark 9-

hullsbane. Svaret er nei. 

Klubben kommer til å leie ut ledige rom på Greenkeeping huset i vinterhalvåret. Gir ekstra penger til 

klubben. 

Det må etableres et 30 års jubileums komitee. Det letteste er antagelig å oppsøke personer man antar vil 

være positive til å bidra. 

SAK 5 Regnskap og status medlemmer 

Året som helhet blir et godt økonomisk år, ref. tidligere prognoser. 

Det er sendt søknad om dekning av tap forbundet med COVID-19 relatert til både Peggen og Askerkroen. 

Mottatt støtte fra Kommunen knyttet til COVID-19 tiltak 

Gjenstående gjeld til medlemmer forbundet med finanisering av ombygging/simulatorsenter. 

• Vedtak:  Styret mener det er riktig å betale dette tilbake nå. Likviditetssituasjonen er god. Gjøre 
en ekstra vurdering, og så sant vurderes likvidetsmessig forsvarlig så betales alle lån tilbake så 
snart det praktisk lar seg gjøre. 

SAK 6 Organisasjon og personalutvikling 

Ansettelse av ny klubbsekretær etter mottatt oppsigelse fra næværende 

• Dette haster. Utlyse stillingen snarest. MG definere rollen, og søke mulige optimaliseringer.  

Støtte til administrativ klubbdrift 2022 

• Avlastning av MG, samt styrke den operasjonelle driften. MG definere rollen, og søke mulige 
optimaliseringer. Aksjoner bør tas raskt for å sikre en bra løsning på plass i god tid før sesongen 
2022.  

Øvrige diskusjonspunkter er unntatt offentlighet grunnet personvern. 
  
SAK 7 Inntak av medlemmer resten av inneværende år 

Styret legger til grunn årsmøtevedtaket av 2016, inntil 1.603 medlemmer pluss et buffer på inntil 100 for å 
komme i forkant av normal 10-12% utmelding før nyttår.  

 
SAK 8 Saker på Golftinget 2021  

De sakene som antas å skape diskusjon og klubben bør ha meninger om ble gjennomgått. 
 

SAK 9 Nytt fra komiteene 

Siden sesongen er over ble punktet nedprioritert av tidshensyn. 
 
SAK 10 Eventuelt 

Intet 
 
--- SLUTT --- 
 
Referent: Ketil Heggem 


