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Protokoll Styremøte 5 – 2022 Asker GK 

10. aug 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)   Styreleder 
Hans Nordstaa (HN)   Nestleder 
Arnstein Larsen (AL)   Styremedlem 
Marianne Moe-Helgesen (MMH) Styremedlem (digitalt via MS Teams)  
Geir Bjørnstad (GB)   Styremedlem 

Vegard Nerland (VN)   Varamedlem 

Kenneth Helgesson (K)   Varamedlem 

Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
 
Fraværende 

Elisabeth Ødegaard (EØ)  Styremedlem 
Arne Knoph (AK)   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 

Ansatt staben fungerer bra, alt synes å være godt på plass. 

Stor aktivitet i klubben og inntekter fortsetter å utvikle seg postivt, all time high på greenfee i juli med 

nær 500.000 kr. 

Karinn Dickinson (KD), klubbens adm.ansvarlige, har tatt større ansvar for oppfølginger og bedrifter og 

bedriftspoolen. Dette fungerer meget bra. 

Kjetil Larsen (KL) har ansvar for klubbturneringer og større turneringer, også dette fungerer meget bra. 

Tilførsel av økt kapasitet og litt endrede roller og ansvar har økt profesjonaliteten i klubben, og har også 

bidratt til å utvikle arbeidsmiljøet positivt. 

Banen fortsetter å fremstå i meget god stand og det er stor aktivitet fremover. En ny baneguide er og på 

plass. 

Marshall funksjonen er meget viktig da vi opplever noen utfordringer med tjuvspill, no-show og hærverk 

på banen. 
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SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

Inntekter: Inntekter fortsetter å utvikle seg godt. En rekke inntektsposter går over budsjett. Prognose per 

nå før evt. disposjoner peker mot et hyggelig overskudd for året.  

Kostnader: Kostnadene er også over budsjett. Det meste er relatert til bane og maskinvedlikehold, samt 

økte driftsutgifter grunnet høye prisøkninger på mye av det vi er avhengige av. Strømutgiftene f.eks. 

300.000,- over.  

Utestående fordringer: Ca. 200.000 kr, hvor 100.000,- er fra 2022. Anses lavt. 

Medlemmer: Klubben er full, det er venteliste. 

SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Askerkroen: Driften har nå normalisert seg etter pandemien, og det forventes stabille forhold fremover. 

Bransjen har fremdeles utfordringer med å skaffe folk og økte kostnader. Etter at det ble bygget en ny 

bod har det vært relativt rent og pent rundt klubbhuset. Tjenestetilbud og leveranser følges opp 

rutinemessig. 

Provirksomheten: Høy aktivitet og god etterspørsel etter kurs og tjenester. 

Peggen: Fungert veldig bra i år. Peggen ønsker seg en større proshop. 

Greenkeeping: Head greenkeeper går ut i 10 dager etter kommende over Srixon turnering. NK tar ansvar 

mens han er borte og dette har vi nå testet under ferie. Det har gått bra. Vi blir litt redusert på 

bemanning, men da vi ikke kommer gjøre noen ekstraordinære oppgaver under august skal dette gå bra.  

Utvalgte i personalet sendes på greenkeeperkurs del 2. 

 SAK 6 Ny leieavtale med Norsk Senior Golf (NSG) 

Ferdig og nå signert av begge parter. 

SAK 7 Nytt fra komiteene 

Banekomite: Dammene er renset og teested på 11 er helt ferdig. Veldig mye skryt over banen. Dessverre 

har vi ikke hatt noen kapasitet til å jobbe med Nye Asker konseptet. Ønsker seg flere større prosjekter. 

Herrer: Snart tid for finale i matchplay. Liten dipp som vanlig i juli, men stor aktivitet opptil 100 spillere i 

august. God økonomi. 

Damer: Intet spesielt. 

Junior: Fortsatt høy aktivitet og fortsetter å gjøre det meget bra i turneringer. Ellers intet spesielt 

Senior: Intet spesielt 

Turneringer:  Alexandergolfen var en stor suksess, mye penger samlet inn til kreftsaken. Srixon Tour til 

helgen blir en av de største turneringene i år for Asker. Kjetil Larsen har ansvar. Klubbmesterskapet fyller 

seg opp. Allerede 120 påmeldte. Vi følger oppsett fra 2021.  

SAK 8 Eventuelt 

8.1. Inngå ny strømavtale 

Ønske om å inngå en ny type spot strømavtale for klubben. Vurderer til ingen nedside, men en mulig 

oppside. 

VEDTAK: Godkjennes 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5 10.08.2022 

 

…………………….    …………………….    ……………………. 

Ketil Heggem    Hans Nordstaa    Arne Knoph 

 

…………………….    …………………….    ……………………  

Geir Bjørnstad    Marianne Moe-Helgesen   Arnstein Larsen 

 

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

Elisabeth Ødegaard   Kenneth Helgesson   Vegard Nerland 


