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Protokoll Styremøte 6 – 2021 Asker GK 

16. juni 2021 

Odd Fellow Gården, Asker 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)  Styreleder 

Hans Nordstaa (HN)  Nestleder 

Geir Bjørnstad (GB)  Styremedlem 

Arne Knoph (AK)  Styremedlem 

Annelie Sætre (AS)  Styremedlem 

Arnstein Larsen (AL)  Styremedlem 

Kenneth Helgesson (K) Varmedlem 

Vegard Nerland (VN)  Varamedlem 

Matthias Gullberg (MG) Daglig leder 

Fraværende 

Lene Hafsten-Mørch (LH) Styremedlem 

 

SAKSLISTE 

SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Vedtak: Innkalling og agenda godkjent 

SAK 2 Referat fra styremøte 5 - 12.05.2021 

Vedtak: Godkjent uten kommentarer 

SAK 3 Nytt fra administrasjonen v/ daglig leder 

Saksfremlegg og rapporter utsendt av MG i forkant. 

Disse ble gjennomgått og spørsmål fra styremedlemmer besvart av MG. 

Punkter diskutert 

• Kiosk og restaurant. Mottatt meldinger fra medlemmer om at det vel ofte går tomt for 

kjernevarer ute på kiosken, samt ønsker om raskere produksjon av f.eks. baguetter som 

spillere skal tas med ut på banen. 

o Vedtak: MG følger opp med Askerkroen 
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• De innførte begrensinger fra 4 til 3 samtidige bookinger i klubben. Presset virker å ha avtatt 

på banen og vi ser effektene vi ønsket.  

o Vedtak: Vi tilbakefører til 4 bookinger. For erfaringsgrunnlag bruker vi kommende 

medlemsundersøkelse til å måle på hvordan fra 4 til 3 har blitt opplevd av 

medlemmene 

• Turneringskomitee – ikke på plass. 

o Vedtak: Må finne en leder til komiteen 

• Forestående medlemsundersøkelse, sendes ut 18 juni 

o Vedtak: Undersøkelsen legges til grunn for oppfølging av både egne og eksterne 

tjenestetilbydere.  

SAK 4 Regnskap, utestående fordringer, status medlemmer.  

MG på forhånd sendt ut saksfremlegg og rapporter og full oversikt med prognose konto for konto. 

Saksfremlegg og rapporter ble gjennomgått. 

Disse ble gjennomgått og spørsmål fra styremedlemmer besvart av MG. 

Hovedtrekk 

• Regnskap: De gode progosene holder seg. 

• Utestående fordringer: Svære lave og under kontroll. 

• Status medlemmer: Klubben er full og vi har ventelister. Kriterier for opptak av medlemmer 

fra venteliste er utarbeidet og publisert på Web. 

Vedtak: Ingen spesielle 

 

SAK 5 Modernisering og utvidelse av kontorløsning for klubben 

Arbeidet med å modernisere klubbens del av lokalet i stor grad ferdig. Gjenstår noe på ventilasjon, 

og må gjøre noe med den litt dårlige akustikken i lokalet. 

Fase 2 med resten av lokalet starter etter sesongslutt etter nærmere avtale med leietager NSG. 

Vedtak: Ingen spesielle 

 

SAK 6 Oppdateringer etter styrets strategisamling 1 

KH og MG hatt rutinemessig møte med baneselskapet vi leier grunn av. 

Klubben formidlet at vi ser behov fremover for å arbeide med økning av kapasitet både på bane og 

treningsområder. Dette drevet at vi tror at Asker Golklubb vil være svært attraktiv også etter COVID-

19, i tillegg foreligger det en prognose om befolkningsvekst i Asker på 18% de neste 30 år. 

Klubben har invitert grunneierne til å tenke gjennom hvordan de kan hjelpe oss med utviklingen. 

Vedtak: Ingen spesielle 

 

SAK 7 Nytt fra komiteene  
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Styret har oppnevnt primær kontakter i styret for de respektive komiteer. Disse formidler  

info/innspill fra komiteene til styret. 

AL - Juniorkomite: God og høy aktivitet. Mottatt mye økonomisk støtte fra kommune og eksterne. 
Årets Golf Camper blir fulle, inkludert en ren jente camp med 40 deltagere sponset av kommunen.  

ML – Banekomitee: Nye teestader tas i bruk neste uke. Ny og mer sand i bunkere. Ny komitee 
sammensetning med rep fra de ulike grupper. Golfbilveier, nett og drenering på agenda. Lager en 
hull for hull tiltaksplan. 

HN – Seniorkomite: Intet spesielt 

AK – Herrekomite: Intet spesielt 

AS – Damekomite: Intet spesielt 

Vedtak: Ingen spesielle 

 

SAK 8 Eventuelt 

1. Iverksette offentliggjøring av Protokoller fra klubbens styremøter. 

• Vedtak 1: Klubben offentliggjør fra styremøtets dato protokoller fra alle styremøter. 

Protokoller utformes på linje med hva andre golfklubber gjør.  

• Vedtak 2: Klubbens lover må oppdateres til å reflektere Idrettsforbundets siste utgave. 

2. Venteliste prioriteringer. Forslag fremmet om at damer gis prioritet for å øke kvinneandel i 

klubben da denne er lav og går i negativ retning. 

• Vedtak: Undersøke det juridiske grunnlaget for kjønnskvotert prioritering.  

3. Daglig leder utarbeide årshjul og månedlig oversikt som viser turneringsbelastning på banen og 

forevises i styremøter.  

• Vedtak: Et klart flertall i styret utrykker at dette er informasjon som er forbundet med 

operativ drift, som har liten verdi på styremøter. MG har slik oversikt og styremedlemmer 

som ønsker slik informasjon kan henvende seg til MG.  
 

Neste styremøte er berammet til 11. august 2021 kl. 18.00 

 

--- SLUTT --- 

 

 

 

Referent: Ketil Heggem 

 


