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Protokoll Styremøte 9 – 2021 Asker GK 

20. oktober 2021 

Sted: Old Follow Gården, Asker 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)  Styreleder 

Hans Nordstaa (HN)  Nestleder 

Arnstein Larsen (AL)  Styremedlem 

Lene Hafsten-Mørch (LH) Styremedlem 

Vegard Nerland (VN)  Varamedlem 

Matthias Gullberg (MG) Daglig leder 

Annelie Sætre (AS)  Styremedlem 

Fraværende 

Kenneth Helgesson (K) Varamedlem 

Geir Bjørnstad (GB)  Styremedlem 

Arne Knoph (AK)  Styremedlem 

 

 

SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 Innkalling og agenda godkjent 

SAK 2 Referat fra styremøte 8 – 15.09.2021 

 Ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte 

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 

Godt møte med Ordfører Lene Konradi. Kommunen er veldig positive til klubben og vår aktivitet, 

spesielt Grønn Glede aktivitetene for de med ulike utfordringer. Klubben flagget at vi ønsker mer arealer 

for å øke vår banekapasitet.   

Vedtak: AS hører med Ulf Kristiansen for å høre om han kan sette opp en gruppe for å finne riktig 
areal søknadsprosess mot kommunen– evt. få han til å snakke med Lars Erik. 
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Rutinemessig med Kontrollkomiteen. Besvart spørsmål knyttet til økonomi, ansettelser og 
udokumenterte påstander som er fremmet av ulike miljøer i klubben. Kontrollkomiteen ga uttrykk for 
at disse ble besvart til tilfredshet.   
 

SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

Saksfremlegg og rapporter utsendt av MG i forkant. 

Disse ble gjennomgått og spørsmål fra styremedlemmer besvart av MG. 

Punkter fremhevet/diskutert 

• Tidligere kommunisert prognose for økonomisk resultat står seg. 

• På basis av gjennomgåelse av regnskapssystemet fremmet HN en del spørsmål til MG som ble 
besvart. 

• Klubben må bli bedre på å følge opp utestående fordringer hos partnere og støttespillere. 
Vurdere samarbeid med ekstern partner, ala SG-Finans e.l. 

• Greenkeeping ønsker å fornye deler av utstyrsparken sin i 2022, ny traktor og greenklipper. 
o VEDTAK. Godkjent 

• Planting av trær mellom hull 7/3 for å bedre sikkerhet og forskjønne banen. 
o VEDTAK. Godkjent 

 
SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Målet om å styrke administrativ kapasitet både for å bedre klubbens drift samt redusere daglig leders 
arbeidsbelasning har ikke lykkes. Før 2022 sesongen må dette på plass og ulike løsninger diskuteres. 
 
Øvrige diskusjonspunkter er unntatt offentlighet grunnet personvern. 
 

SAK 6 Ny leieavtale med Norsk Seniorgolf (NSG) 

NSG har fremmet ønsket om at resterende oppussing av administrasjonslokalene utsettes til ultimo 
februar grunnet årsmøte aktivitet. De ønsker også avklaringer av kommersielle leieforhold under 
oppussingen, samt forslag til ny leiekontrakt. 
 
VEDTAK: Av ressurshensyn og ferdiggjørelse før sesongstart må oppussingen starte midt januar. NSG 
betaler intet til klubben under oppussingsperioden, og betaler selv for sitt erstatningslokale. Ny 
leieavtale er under utabeiding. 

 

SAK 7 Revidering av medlemskategorier for 2022  

Målet er å forenkle kategoriene noe og nedsatt gruppe gjennomgikk ulike alternativer diskutert siden 
sist 

 

SAK 8 Samling 13. november for styret, ledelse, grupper og servicepartnere 

Holdes i klubbhuset på AGK. Foreslått agenda OK inntil videre. Agenda sendes ut 14 dagers tid før 
samlingen 

 

SAK 9 Årsmøte 2022 

Vedtak: Dato 16. februar 
 

SAK 10 Nytt fra komiteene 
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• Seniorene: Seniorene har det fint, begynner inne til onsdag 
• Herrene : Starter opp med vårtur og innegolf  

• Juniorene: I gang med innendørstreninger samt turneringer søndag kveld, fått 25.000 fra 
Sparebankstiftelsen, Planlegger for treningssamling i Spania uke 8  

• Damene: Intet spesielt å melde 
 

SAK 11 Eventuelt 

AS fremmet 4 saker som ble presentert av AS. 3 av disse relaterer seg til hvor mange medlemmer klubben kan 
ha, og hva som teller som medlem og ikke. 

Etter fullført gjennomgang fremmet AS ønske om protokolltilførsel til 3 av sakene. Da 2 av sakene i prinsippet 
relaterer seg til tolkningen av et Årsmøtevedtak i 2016, og det ikke var noen reell diskusjon av sakene i møtet, 
så besluttet møteleder av protokolltilførselene skal ta opp og gjennomgås på neste styremøte. 

--- SLUTT --- 
 
 
Referent: Ketil Heggem 


