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Protokoll Styremøte 7 – 2021 Asker GK 

18. aug2021 

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 

Vegard Nerland (VN)  Varamedlem 

Matthias Gullberg (MG) Daglig leder 

Lene Hafsten-Mørch (LH) Styremedlem 

 

Fraværende 

Kenneth Helgesson (K) Varamedlem 

 

 

SAKSLISTE 

SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Vedtak: Innkalling og agenda godkjent 

SAK 2 Referat fra styremøte 6 - 16.06.2021 

Kommentarer: 

Leder av turneringskomite må sikres 

Fortsetter den vedtatte strenge praksisen med å holde medlemstallet nede grunnet høy 

banebelastning, det vil si ikke fylle opp til maks ihht tidligere vedtak.  

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 fremhevet/diskutert 
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• Driving range. Søke å maksimere åpningstider, se på muligheter for å etablere belysning på 

treningsfeltet, baller bør plukkes to ganger om dagen. I tillegg se på muligheten for ny 

ballmaskin for sesongen 2022. 

• Høy arbeidsbelastning på daglig ledere i Golf Norge, i undersøkelse oppgis det at 30% av 

arbeidstiden i vinterhalvåret går til årsmøte forberedelser og revisjon. Se på mulighet for å 

effektivisere dette. 

• Golfbiler. En del utfordringer med det nye EAGL systemet, om det ikke blir bedre må vi 

tilbake til det gamle fysiske nøkkelsystemet. Hatt tilfeller med tyvlåning av biler på kveld og 

natt. Vurdere å sette opp belysning med bevegelsessensorer og kameraovervåkning. 

• Bane. Gode tilbakemeldinger fortsetter. Den nye slipemaskinen til aggregater fremdeles ikke 

levert. Beboere på gården ved hull 13 erfarer fortsatt en del baller inn i hagen. 

• Greenkeeping. Fått en del tilbakemelding fra medlemmer på «rare» plasseringer av flagg og 

teeklosser. Forslag, lage enkle retningslinjer for begge deler, f.eks. 4 faste flaggplasseringer 

per green. 

• Kiosk og kafe. Gode samtaler om videre utvikling av tilbud og tjenester. 

Vedtak: Ingen spesielle 

SAK 4 Regnskap og status medlemmer v/ daglig leder 

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

Saksfremlegg og rapporter 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 lange ventelister.  

Vedtak: Ingen spesielle 

SAK 5 Medlemsundersøkelsen 

Resultatene fra medlemsundersøkelsen i juni ble gjennomgått 

Resultatene skal gjennomgås med de respektive «avdelinger» / tjenesteytere 

Fremheve det som er godt, gjør oppfølgninger på det som bør endres/bedres 

Rutinemessig dele de viktigste funn med medlemmene i nyhetsbrev 

Vedtak: Ingen spesielle 

SAK 6 Klubbmesterskapet. Plan og status 

Rundt 170 påmeldte og starttider over ni timer. Alt under kontroll og ser bra ut 

Vedtak: Ingen spesielle 

SAK 7 Nytt fra komiteene  

Styret har oppnevnt primær kontakter i styret for de respektive komiteer. Disse formidler  

info/innspill fra komiteene til styret. 
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AL – Høy aktivitet, gjennomført 3 fullbookede sommercamper. Egen jentecamp (45) og regional 
samling (100). Snart 100 juniorer i organisert trening. Jobber med plan for å sikre at så mange som 
mulige forblir aktive i golfen. Gode turneringsresultater oppnådd. 

MG – Banekomitee: Forslag til masterplan for banen, også for å motvirke høy slitasje. Innspill til å 
ansette en form for anleggsvaktmester som kan jobbe med andre behov enn «de grønne områder» 
som er banemennskapets primærprioritet. Det er behov for mer møbler på klubbterassen. 

HN – Seniorkomite: Senior Masters neste uke, litt enklere form grunnet COVID-19. 

AK – Herrekomite: Savner cloest to pin på herreturneringene.  

AS – Damekomite: Intet spesielt til styret, men innspill til banekomitee å flytte tee på hull 11. 

Vedtak: MG kompletterer møbler på terrassen 

SAK 8 Eventuelt 

1. Kobling klubb og alkohol ved arrangementer. Innspill om at som Idrettslag bør ikke klubben være 

en aktiv promoter av arrangementer hvor alkohol er i fokus som premier. 

• Vedtak 1: Klubben skal ikke aktivt promotere slike arrangementer, det overlates til den 

enkelte arrangør. 

2. Uniformert bekledning av representasjonsspillere fra klubben under ulike Norgesmesterskap. Det 

er spilt inn at under turneringer i sommer har Asker vært den eneste klubb som ikke har stilt likt 

uniformert. 

• Vedtak 1: For kommende arrangementer legger klubben til rette for å skape en felles 

lagfølelse gjennom at våre spillere har lik bekledning. 

3. Forespørsel om anskaffelse av nye markiser og/eller pergola løsning, samt terassevarmere på 

klubbterassen. Det er hentet inn to tilbud, helholdsvis til 180.000 kr og 50.000 kr 

• Vedtak: Styret ser behovet for å bytte ut/oppgradere, men det må sees mer på alternativer 

og kost. 
 

Neste styremøte er berammet til 15. september 2021 kl. 18.00 

 

--- SLUTT --- 

 

 

 

Referent: Ketil Heggem 

 


