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Protokoll Styremøte 8 – 2021 Asker GK 

15. september 2021 

Asker Golfklubb, Asker 

 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)  Styreleder 

Geir Bjørnstad (GB)  Styremedlem 

Arne Knoph (AK)  Styremedlem 

Arnstein Larsen (AL)  Styremedlem 

Vegard Nerland (VN)  Varamedlem 

Kenneth Helgesson (K)  Varamedlem 

Matthias Gullberg (MG)  Daglig leder 

 

Fraværende 

Hans Nordstaa (HN)  Nestleder 

Lene Hafsten-Mørch (LH) Styremedlem 

Annelie Sætre (AS)  Styremedlem 

 

 

SAKSLISTE 

SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Vedtak: Innkalling og agenda godkjent 

SAK 2 Referat fra styremøte 7 - 18.08.2021 

Kommentarer: 

For å maksimere åpningstid på range kan det være en ide å vurdere en «range vert» for sesongen 2022, en 

som holder litt orden etter at Proshop stenger. Mange trener sent. 

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 

• Innledende undersøkelser rundt belysning og kameraovervåking er gjort, men intet er anskaffet 

• Den operative belastningen på daglig leder er svært høy, går ut over det ledelsesmessige 

• Selskapet BackUp personell sagt seg villig til å sponse NM klær i 2022 

• Som forventet har banebelastningen blitt redusert i takt med færre COVID-19 restriksjoner 

• Samarbeidsavtalen mellom Asker, Drammen og Holtsmark fungerer svært godt og forventes 

videreført for 2022. Ca. 55% av alle runder i avtalene spilles på Holtsmark. 

Vedtak: Ingen spesielle 

SAK 4 Regnskap og status medlemmer v/ daglig leder 
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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 over 260 personer på ventelister.  

Vedtak: Ingen spesielle 

SAK 5 Personal og organisasjonsutvikling 

Den høye arbeidsbelastningen knyttet til daglig lederrollen ble diskutert 

Tjenester og samarbeidet med driver av Restaurant og Kiosk viser positiv utvikling 

Vedtak: MG spesifiserer hva han evt. trenger hjelp med resten av sesongen og kontakter identifisert 

kandidat for mulig bistand. 

 MG går gjennom sitt tidsbruk i hverdagen og lager en oversikt over hva som han må håndtere 

selv, og hva som kan løses av andre. 

 MG utarbeider underlag for hvordan klubben kan skape en bærekraftig løsning slik at det er tid til 

å ivareta de viktigste lederoppgaver tilenhver tid.  

SAK 6 Eventuelle tilleggsinvesteringer 2021 

Det er mottatt forespørsel om å bytte av dagens slitte markiseløsninger på klubbhus terassen, samt også 

anskaffe terassevarmere. Profesjonell pergola løsning vil koste opp mot 500.000 kr. 

Vedtak: Da styret er usikre på om medlemmene vil anse det som riktig prioritering å bruke så mye penger 

på et slikt tiltak utsettes saken for videre behandling, evt. fremme som investering for 2022 i 

budsjettet. 

SAK 7 Ny leieavtale lokaler til Norsk Senior Golf (NSG) 

Klubben har hatt gjennomgang av ny kontorløsning med daglig leder i NSG. NSG liker den tenkte integrerte 

løsningen og ønsker å fortsette å leie på Asker Golklubb. Fullført modernisering planlagt Q1-2022. 

Vedtak: Utkast til ny NSG kontrakt uformes, som og reflekterer at NSG nylig har investert i dagens lokaler. 

SAK 8 Klubbens deltagelse på Norges Golfforbundet Golfting 2021 

Arrangeres 20-21 nov. I tillegg til at Daglig Leder deltar som observatør kan klubben stille med inntil 3 

styrerepresentanter. Ved flere enn 1 må de øvrige være minst en kvinne. 

Vedtak: Deltagere fra klubben i tillegg til daglig leder blir KH. I tillegg forespørres AS og LM. Om kvinnelig 

repr. kan delta deltar og AL. 

SAK 9 Stand på Asker dagene 2021 

Asker i Sentrum arrangerer kommende helg Asker dagene. Klubben har mulighet til å stå på stand. 

Vedtak: Det ble vedtatt å ikke delta. Primærgrunnen til å delta ville være å verve nye medlemmer. 

Klubben er full med lang venteliste så deltagelse har liten verdi. 

Før sesongen 2022 anskaffes et nytt «selskapstelt» med klubbprofilering som kan brukes ved 
slike anledninger og arrangementer forøvrig. 
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SAK 10  Revidering av medlemskategorier for 2022 

Styret mener at klubben har uhensiktmessig mange ulike medlemskategorier, og det er et ønske å forenkle 

disse før neste sesong. 

Vedtak: Det settes ned en prosjektgruppe for å lage et revidert forslag. Gruppen vil bestå av MG, HN, K og 

AS. Styret legger følgende føringer: støtte opp om unge voksne i studie/etableringsfase samt 

være barne-, og ungdoms- og familevennlig. Gruppen kan med fordel ta utgangspunkt i de to 

dokumentene AS fremmet som Eventuelt saker til møtet. 

SAK 11  Forespørsel om støtte til klubbdeltagere i Para-NM 2021 

Klubben har noen få deltagere og det har kommet forespørsel om støtte til deltager kontigenter til NM. MG 

estimerer kostnaden til under 5.000 kr. 

Vedtak: Innvilget for 2021, men «søknad» må fremmes for hvert år fremover, på forhånd. 

SAK 12  Videre strategiprosess 

Neste møte i strategiprosessen blir tirsdag 28. sept. kl. 18-21.00. Formålet med møtet vil være å behandle de 

forslag som er innkommet til mulige prioriterte investeringer og/eller strategiske satsninger. Kortsiktig er 

fokus tiltak som kan presenteres for kommende årsmøte. 

SAK 13  Fra komiteene 

AL (Junior) Intet spesielt 

HN (Senior) Intet mottatt 

AK (Herrer) Ønsker seg noe mer sosiale arrangementer. Blir godt opplegg rundt Herregruppas 
avslutningsturnering med god mat og flotte premier. Styret foreslår å tenke på premier til fler 
enn topp 3, og kanskje og premier som trekkes blant alle deltagere. 

AS (Damer) Intet mottatt 

MG (Bane) Alle nett med tilhørende stolper vil bli skiftet. Kan utføres innenfor avsatte midler i budsjett. 

For å bedre sikkerhet mellom hull 7/13 vil det bli plantet en serie fullvoksne bjørketrær. Det vil 
og heve den visuelle opplevelsen. Kan utføres innenfor avsatte midler i budsjett. 

Vedtak: Ingen spesielle 

SAK 14 Eventuelt 

To saker fremmet av AS 

1. Utkast til reviderte medlemskategorier 

2. Utkast til prioriteringskriterier for opptak av nye medlemmer fra venteliste 

Vedtak: Saker til årsmøtet og behandles av oppnevnt komite, ref. Sak 10. 

 

Neste styremøte er berammet til 13. oktober 2021 kl. 18.00 

 

--- SLUTT --- 

 

Referent: Ketil Heggem 


