
 

Offentlig 

 

Protokoll Styremøte 4 – 2022 Asker GK 

15. juni 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)   Styreleder 
Hans Nordstaa (HN)   Nestleder 
Arnstein Larsen (AL)   Styremedlem 
Elisabeth Ødegaard (EØ)  Styremedlem 
Marianne Moe-Helgesen (MMH) Styremedlem (digitalt via MS Teams)  
Arne Knoph (AK)   Styremedlem 

Geir Bjørnstad (GB)   Styremedlem 

Vegard Nerland (VN)   Varamedlem 

Kenneth Helgesson (K)   Varamedlem 

Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
 
Fraværende 

Ingen 
 
 

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 

Det spilles mye, men spillertrykket fortsetter å være lavere enn under pandemien. Lite/ingen klager fra 

medlemmer om manglende banetilgjengelighet. NGF rapporterer 12% nedgang i booking på landsbasis. 

Ny medlemsundersøkelse i juni, gir oss ferske tilbakemeldinger på klubbutviklingen.  

Banen helt i Norgestoppen på undersøkelser. Det har tatt tid å fullføre alle prosjekter på banen og vi 

prøver å ikke starte på nye før vi er helt ferdige med de andre. Bygget en ny bod utenfor klubbhuset for å 

få enklere holde orden, samt flyttet bommen opp til klubbhuset for bedre kunne kontrollere gjennomfart. 

Fokus på HMS. VN nevner at gåere langs vei ved range er i fare. Burde kanskje tenke på sti langs gjerdet.  

SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

Det nye regnskapssystemet Tripletex enda ikke helt oppe å kjøre, men har vi god kontroll på det viktigste 

som mva. skatt, lønn, OTP.  



 

Offentlig 

Inntekter: Gode inntekter i mai, blant annet greenfee 340.000 som er godt over forventet. Rangen går 

bra, proaktiviteten vært god, mens golfbiler har tatt seg opp etter en rolig start. Sponsorinntekter følger 

prognose, og vi får fler og fler forespørsel på turneringer.   

Kostnader: har holdt seg på et normalt nivå og vi ser ingen større overskridelser på budsjettet per nå. Da 

vi planlegger vedlikehold av fairway og greener tar dette opp større delen av resterende budsjett på 

vedlikehold bane.  

Utestående: Vi har ca. 140.000 i utestående på medlemskap som er klar for å sendes til inkasso. Alle 

medlemmer som ikke betalt har vært sperret i GolfBox siden 3. uken i mai. 

VEDTAK: MG se på muligheten til å be de som ikke betaler melde seg ut, og heller få inn de som 

ønsker å være aktive fra ventelisten. 

Medlemmer: Klubben er full, det er venteliste, klubben tar ikke inn nye medlemmer. 

VEDTAK: Det tillates å ta inn barn/ungdom på treningsmedlemskap uten spillerett på banen. De må ha 

et medlemskap i klubb for forsikring, samt ha muligheten til å spille på Narvesen Tour 

rekrutteringsturneringen. 

SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Fast mandagsmøte med klubben og eksterne tjenesteytende enheter. Går gjennom uken og fanger opp 

evt. ting å ta tak i. Oppleves som velfungerende. 

Askerkroen. Gjennomgang av status, hva fungerer bra, hva fungerer ikke bra, og hva gjør vi med det.  

VEDTAK: Gjennomføre evaluering kunde leverandørforholdet med henblikk på kontinerlig utvikling og 

bedring.  

Prosituasjonen. Postiv utvikling på aktivitet og inntekter.   

Peggen. Samarbeidet oppleves som velfungerende. 

Greenkeeping. Banemannskapet er nå fulltallige for første gang på 2 år. 

Eventuelt annet som ble diskutert er unntatt offentlighet av f.eks. personvernshensyn. 

 SAK 6 Ny leieavtale med Norsk Senior Golf (NSG) 

Avtaleutkast som referert sist oppdatert og overlevert NSG daglig leder, som videresent til sitt styre. Ingen 

tilbakemelding enda, men på purring forslår leder NSG et møte før ferien. KH tar dette sammen med MG. 

SAK 7 Markering av klubbens 30 års jublileum 

Arrangementet i rute. 96 påmeldte, shotgun turnering fulgt av grillbuffet. HIO premie VW ID4. 

SAK 8 Konseptutvikling Asker Golfbane 

Grunnet høyt arbeidspress er vedtaket fra siste styremøte ikke vært mulig å prioritere.  

Asker idrettsråd har dog stilt seg bak våre skisser om mulig utvidelse av Asker Golfklubb. De har også 

sendt inn dette som et av 5 forslag de støtter til temaplan i kommunen som bygger grunnlag for 

reguleringsplanen. 

VEDTAK AV 11/5-22: 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 Oversikt høstens program, arrangementer og turneringer på klubben 

MG ga en rask oversikt med kommentarer. Intet spesielt, business as usual. 



 

Offentlig 

SAK 10 Nytt fra komiteene 

Junior: Lag-NM om 2 uker. Narvesen Tour G-19 klassen måtte avbrytes grunnet lyn og torden. 

Erstatningsturnering planlegges. God aktivitet på Narvesen Tour og gode sportslige resultater  

Herrer: Det er mindre deltakere enn 2020 og 2021 men vi holder et veldig høyt nivå med 90-100 deltakere 

hver uke. Matchplay turnering er også i gang. Per nå drives herregruppen lik tidligere år av Peder 

Wittussen med assistanse av Matthias/Kjetil. 

Damer: Mindre deltakere i år. Det er en blanding av damer som vil og ikke vil spille turnering. Karinn og 

Mariell planlegger en Scramble i juli. Damene er på vårtur denne helgen.  Finale på forsommeren er flyttet 

fra tirsdag til mandag da vi starter vedlikehold på banen siste uken i juni. 

Senior: Seniorgruppen har flyttet shotgun og Scramble fra 15/6 til 22/6 grunnet dobbeltbooking i 

restauranten. Spiller matchplay, og Golfringen er igjen etablert sammen med Holtsmark og Drammen  

SAK 11 Eventuelt 

11.1. Oppfølging av samarbeidet Askerkroen og klubben 

Saken ble diskutert, og for enkelhetens skyld i referatet innlemmet under Askerkroen punktet over. 

VEDTAK: Se SAK 5 over 

 
 
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4 15.06.2022 

 

…………………….    …………………….    ……………………. 

Ketil Heggem    Hans Nordstaa    Arne Knoph 

 

…………………….    …………………….    ……………………  

Geir Bjørnstad    Marianne Moe-Helgesen   Arnstein Larsen 

 

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

Elisabeth Ødegaard   Kenneth Helgesson   Vegard Nerland 


