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Protokoll Styremøte 2 – 2022 Asker GK 

20. april 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)   Styreleder 
Hans Nordstaa (HN)   Nestleder 
Arnstein Larsen (AL)   Styremedlem 
Elisabeth Ødegaard (EØ)  Styremedlem 
Arne Knoph (AK)   Styremedlem 

Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
 
Fraværende 

Geir Bjørnstad (GB)   Styremedlem 

Vegard Nerland (VN)   Varamedlem 

Kenneth Helgesson (K)   Varamedlem 

Marianne Moe-Helgesen (MMH) Styremedlem 
 
 

SAK 1    Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Innkalling og agenda godkjent. 

SAK 2 Referat fra siste styremøte 

Godkjent 

SAK 3 Nytt fra administrasjonen v/ Matthias 

Banen ser ut til å ha overvintret godt og forventer gode forhold fra åpning. 

De nye sikkerhetsnettene skal være ankommet landet, på vei gjennom tollen. Forventes ferdig montert til 

sesongstart 

Dugnadsånden fortsetter å være svært god, det er meldt stor interesse for å delta på kommende dugnad. 

Banemannskapet er sikret og i rute for sesongen.  En del små prosjekter som hvor det jobbes med 

ferdigstillelse til sesongstart. Vannsiv på hull 18 vil og bli kuttet i løpet av sesongen. De nye plantede store 

trærne på hull 7 og 11 ser bra ut. 

Kommunen reparerer dammen i Brendsrudvannet, og vannet er derfor senket 2 meter. Skulle vært fullført 

i vinter, men nå endret til sommer. Skaper noen utfordringer for vårt vanningsanlegg, men antas løst med 

justert teknisk løsning. Ekstrakost på 50.000 kr som vi søker dekket av kommunen. 

Klubben gir innspill til kommunen på deres nye utviklingsplan, hvor formålet er å sikre nye arealer for mulig 

utvidelse av anlegget vårt. 
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SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

Økonomi. Økonomien for året ser god ut. Selv om det er tidlig på sesongen ser vi konturene av et godt 

overskudd. Klubben antas i være i posisjon til å gjennomføre tilleggsinvesteringer, som nevnt på årsmøtet. 

VEDTAK: De resterende medlemslånene klubben tok opp ved bygging av simulatorsenter innfris. Totalt ca. 

700.000 kr gjenstår.  

Medlemmer. Klubben er full og det tas ikke inn flere medlemmer. Venteliste. 

SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Askerkroen. Det er gledelig å se at etter fryktelig vanskelige forhold for alle i restaurantbransjen gjennom 

pandemien har de siste per månedene vært veldig positive for Askerkroen. Alt ligger til gode for et godt år 

og gode tjenester.  

Peggen. Som nevnt før har inneseongen vært god, og de er klare for utesesongen. 

Provirksomheten. Aktivitetsnivået har vært godt de senere månedene. Tydelig at mange golfere ønsker å 

utvikle seg. I tillegg til Headpro Eivind Jordell vil også Mariell Bruun og Simon Page være tilknyttet klubben 

i sesongen. 

Greenkeeping. Per nå 7 personer engasjert, og ytterligere 1 kommer i juni. Deler av teamet har 

etterutdannet seg i vinter. Vi har et bedre og sterkere faglig team enn noen gang. 

Administrasjonen. Klubben styrker administrasjonen med å ansette Kjetil Larsen i sesongstilling. Gjennom 

dette styrkes den administrative operasjonelle kapasitet, samt avlaster den svært store 

arbeidsbelastningen på daglig leder de senere årene. Han vil b.l.a. jobbe med oppfølging av marshall, 

dugnader, fadderordningen og gruppedagene. I tillegg engasjert i turneringsledelse. 

 SAK 6 Status modernisering og utvidelse av kontorløsning for klubben 

Moderniseringen er nå ferdig. Det siste som ble ferdigstilt var møterommet. Vi har nå et moderne møterom 

med gode digitale verktøy, inkl. for digitale møter. Med direkte inngang/utgang vil det være en god ressurs 

ved turneringer o.l.   

SAK 7 Ny leieavtale med Norsk Senior Golf (NSG) 

Det planlagte møtet før påske for ferdigstillelse måtte utsettes grunnet at vår juridiske styreressurs ble 

pappa på møtedagen. Enige med NSG og ta opp tråden etter påske.  

SAK 8 Markering av klubbens 30 års jublileum 

Den formelle 30 år dagen er lørdag 4. juni. Det jobbes med ulike former for markering av jubileumet. Et 

forslag fra møtet var, hva med en lage en logo golfball. 

SAK 9 Nytt fra komiteene 

Dame, Herre og Senior komiteen har vårmøte i restauranten uke 17. Herre og Seniorgruppene arrangerer 

vårtur til Strømstad uke 16. Det er rundt 40 påmeldte til begge turene.  

Juniorgruppen har informasjonsmøte uke 15. torsdag for foreldre. Det er i år planlagt 3 camper, økt 

aktivitet på treningsgrupper, Srixon tour og Narvesen tour. Vi er også igjen med i Western Cup. Lag-NM 

spilles på Hauger og Stavanger.  

SAK 10 Eventuelt 

G1. Prioriteringer av evt. tilleggsinvesteringer ved bedre resultater enn budsjettert 

Som nevnt på årsmøtet vil styret vurdere ulike tilleggsinvesteringer dersom klubbens resultater utvikler 

seg bedre enn budsjettert. De som var nevnt spesifikt under årsmøtet var golfbilveier, bane 

konseptutvikling og pergola løsning på klubbhusterassen. I møtet ble prioriteringer diskutert. 
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VEDTAK: Pri. 1 er bedre golfbilveier. Pri. 2 Investering i baneutviklingskonsept. 3. Pergola på klubbhus 

terassen utredes, men er ikke noe som er vedtatt å gjennomføre. Pri 1 og 2 vedtas iverksatt. 

G2. Anskaffe digital signaturløsning for klubben 

VEDTAK: Klubben inngår avtale om en elektronisk signaturløsning 

 
--- SLUTT --- 
 
Referent Ketil Heggem 


