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Protokoll Styremøte 3 – 2022 Asker GK 

11. mai 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)   Styreleder 

Hans Nordstaa (HN)   Nestleder 

Arnstein Larsen (AL)   Styremedlem 

Kenneth Helgesson (K)   Varamedlem 

Marianne Moe-Helgesen (MMH) Styremedlem 
Arne Knoph (AK)   Styremedlem 

Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
 
Fraværende 

Geir Bjørnstad (GB)   Styremedlem 

Vegard Nerland (VN)   Varamedlem 

Elisabeth Ødegaard (EØ)  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 

Mottatt mye ros for gode baneforhold etter åpning. Klubben er rangert høyest eller blandt de høyeste på 

en rekke måleparametre fra undersøkelser besvart av gjestespillere. F.eks. nr. 1 i Norge på greener. 

Overgangen til det nye regnskapssystemet Tripletex tar mer ressurser enn antatt. 

Det gjenstår noe arbeider ute på banen forbundet med pågående prosjekter. Målet er at disse skal være 

ferdig innen utgangen av mai. 

Selv om det spilles mye golf på Asker banen oppleves «booking trykket» som forventet mindre enn under 

pandemien. 

Klubben er tilbake i gode vanlige rutiner, som før pandemien startet. 

SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

De fleste har betalt inn sine medlemskontigenter, utestående i overkant av 400.000 kr. Klubben vil nå 

stenge spillerettigheter til de som ikke har betalt. 
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Det er 417 medlemmer som har tegnet samarbeidsavtalen vi har med Holtsmark og Drammen, per dato 

noen færre enn sist år. 

Ingen signifikante avvik i kostnader i forhold til budsjett. 

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

SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Askerkroen. Fått positive tilbakemeldinger på meny, og dagens grill meny. Blir litt utskiftinger i personalet, 

noe som og er en bransjeutfordring. Høy medlemstilfredshet er kommunisert som viktig overfor 

Askerkroen og best mulig kontinuitet i staben er en viktig bidragende faktor.  

Administrasjonen. Den ekstra kapasitet merkes, og det blir tid til å ta unna gjøremål som har blitt liggende 

fra tidligere. 

Greenkeeping. Noe short på kapasitet, en av sesongsarbeiderne har ikke dukket opp. Tidligere ansatte 

Bosse innledig for en periode. 

Eventuelt annet som ble diskutert er unntatt offentlighet av personvern hensyn. 

 SAK 6 Ny husleieavtale med Norsk Senior Golf (NSG) 

Avtaleutkast oppdatert og overlevert NSG daglig leder, som videresent til sitt styre. Det forventes ingen 

utfordringer med omforent ferdigstillelse. 

SAK 7 Markering av klubbens 30 års jubileum 

Selve jubileumsdagen vil bli markert 4. juni. 

Videre legges det opp til en jubileumsturnering lørdag 18. juni med sosialt samvær rett etter turnerings 

avslutning. 

SAK 8 Konseptutvikling Asker Golfbane 

Asker Golklubb har ikke plass til flere medlemmer, og det er for liten banekapasitet som det er. Klubben 

forventer å fortsette å være svært attraktiv i årene fremover også etter at «pandemi effektene» avtar. Det 

forsterkes av prognoser på høy befolkningsvekst i Asker frem mot 2040. I tillegg er det behov for større og 

bedre områder for trening av utvikling av golfferdigheter. 

Daglig leder presenterte konseptskisser utarbeidet sammen med konsulentselskap. Disse ble diskutert. 

Klubben har innmeldt nye areal behov til Asker Kommune i forbindelse med deres pågående planprosesser. 

VEDTAK: Det etableres en prosjektgruppe som lager et type forprosjekt, med formål om å presentere noe 

mer konkret utfra forutsetninger og avhengigheter i de skisserte konsepter. Dette for videre behandling. 

SAK 9 Nytt fra komiteene 

Juniorgruppen har høy aktivitet, både med hensyn til påmeldte til trening og turneringsdeltagelse blant de 

som deltar aktivt i trening. Påmelding til sommerens Golf Camper tar seg også opp. 

Intet spesielt fra de øvrige komiteer. Aktiviteten er godt i gang i alle grupper. 

SAK 10 Eventuelt 

 Klubbens forhold til fokus på alkohol ved arrangementer og turneringer 

Som Idrettslag må Asker Golfklubb ha et bevisst forhold til den rolle og det engasjement klubben har ved 

arrangementer og turneringer hvor alkohol har en sentral rolle. Styret diskuterte de veiledninger og 

føringer som Norges Idrettsforbund har kommunisert. 

VEDTAK: Asker Golfklubb skal ikke som klubb ha noen aktiv rolle i forhold til å promotere og markedsføre 

arrangementer og turneringer hvor alkohol er en sentral del av arrangementet. 
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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 3 11.05.2022 

 

…………………….    …………………….    ……………………. 

Ketil Heggem    Hans Nordstaa    Arne Knoph 

 

…………………….    …………………….    ……………………  

Geir Bjørnstad    Marianne Moe-Helgesen   Arnstein Larsen 

 

…………………….    ……………………    .........................  

Elisabeth Ødegaard   Kenneth Helgesson   Vegard Nerland 


