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Protokoll Styremøte 11 – 2021 Asker GK 

8. desember 2021 

Sted: Asker Golfklubb 

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 (digital deltagelse fra Spania) 
 
Fraværende 

Ingen 

 

 

SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 Innkalling og agenda godkjent 

SAK 2 Referat fra styremøte 10 – 13.11.2021 

Referat godkjent 

SAK 3 Nytt fra administrasjonen v/ Matthias 

Klubbsekretær tiltake til å jobbe fra hjemmekontor grunnet COVID-19 situasjonen  

Ingen har så langt meldt seg til 30-års jubilemskomitee. Som nevnt før, anbefaler å kontakte antatte 

som kan tenkes å ville delta. Konkrete kandidater ble nevnt. 

SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

Året som helhet blir et godt økonomisk år, ref. tidligere prognoser. Styrer per nå mot et overskudd  
noe høyere enn budsjettet.  
 
Mottatt ca 90 utmeldinger fra klubben så langt, 30 innmeldinger. Mange på ventelister viser seg å ikke 
være reelt interessert i å melde seg inn. Pre-COVID-19 var vanlig utmeldingsnivå 10-12% av 
medlemsmassen hver år. Venteliste per nå ca. 200 personer. 
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SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Stillingsutlysning ny klubbsekretær er ute i markedet, 10+ søknader allerede mottatt. GB støtter MG i 
seleksjonsprosessen. 
Det jobbes og med økt støtte rundt daglig leder og relaterte oppgaver for 2022. 
Eventuelle øvrige diskusjonspunkter er unntatt offentlighet grunnet personvern. 

 
SAK 6 Årsmøtet 2022 

• Prosessdokument er etablert og planlegging er i gang. 

• Økonomigruppa lager utkast til budsjett, inkludert investeringer 

• Foreslås å gi Årsmøtet innsikt i de strategidiskusjoner som pågår, dele tanker om fremtiden 

• Nedsatt gruppe fra styret som utabeider og presenterer ferdig forslag til revisjon av 
medlemskategorier for mulig presentasjon og godkjennelse på Årsmøtet 

 
SAK 7 Nytt fra komiteene 

Banekomiteen 
Gjort 

• Greener er dekt med duker 

• Nye stolper og nett i rute for neste sesong 

• Plantet 23 nye trær rundt på banen, hovedsak mellom hull 7/13 
Neste steg 

• Golfbilveier, små prosjekter, ny tee-løsning hull 9, bygge om tee-sted damer hull 11 

Junior/elite 

• Godt i gang med aktiviteter for vintersesongen 

• Startet planlegging av 2022 sesongen 

• Planlegger med treningstur til Spania i vinterferien 

• Arrangerer turneringer på Asker for både topp- og bredde i 2022 

• Jobber med nye og klarere uttakskriterier for Lag-NM 
 
Intet spesielt fra øvrige komiteer 
 

SAK 8 Eventuelt 

Fornyelse av leieavtale med Norsk Seniorgolf 
NSG har kommet med tilbakemelding på vårt utkast til fornyet leieavtale og vi gjennomgikk disse. 
Målet er å komme frem til en omforent løsning slik at NSG fortsetter å være lokalisert på Asker GK. 

 
--- Slutt --- 

 
Referent: Ketil Heggem 


