
 

Konfidensielt 

 

Protokoll Styremøte 6 – 2022 Asker GK 

21. sept. 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 
Elisabeth Ødegaard (EØ)  Styremedlem 
Arne Knoph (AK)   Styremedlem 

Vegard Nerland (VN)   Varamedlem 

Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
 
Fraværende 

Kenneth Helgesson (K)   Varamedlem 

 
 
SAK 1    Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Godkjent. 

SAK 2 Referat fra siste styremøte 

Godkjent 

SAK 3 Nytt fra administrasjonen v/ Matthias 

Sesongen begynner å nærme seg slutt. Vi håper å holde banen åpen så lenge vi kan, helst frem til 1 nov. Vi 

har hatt enormt mye aktivitet i år.  

Vi har klart å organisere klubben veldig bra. Mandagsmøter og Workplace fungerer ypperlig.  

Vi er litt tøffere på no-shows og fremfor alt tydeligere på konsekvensene av no-show. 

Vi har blitt mye tydeligere på sikkerhet rundt range.  

To i staben har vært på bransjetreff på Utsikten.  

Vi har ikke landet noen kontrakt på snømåking, men vi har tatt på oss mer sliping, og vi har mulighet for å 

leie ut en i staben til andre klubber da mekaniker er i short supply. Vi har også andre planer ved behov.  

Positivt møte med grunneiere (nye) og hvis det er ønskelig kan vi få etablere en arbeidsgruppe fra 1. 

oktober som jobber med Nye Asker bane og anleggsplan. 
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Dialog med flere firma for sponsorat til 2022, og vi har flere større sponsorturneringer på vei inn. Dette på 

ukedager.  

SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

Inntekter: Inntektsprognosene fortsetter å være gode. En rekke inntektsposter går over budsjett. Det 

forventes et godt 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. 210.000 kr, hvor det meste delbetalinger nå på slutten av året. 

Medlemmer: Klubben er full, det er ca 270 venteliste. 19 utmeldinger hittil. Vi vil starte arbeidet med 

innmeldinger fra venteliste utover resten av året. 

SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Pro-funksjonen: Har som mål å tegne ny kontrakt med Mariell.  

Askerkroen: Det har vært møte for å diskutere erfaringer, på godt og vondt. Utviklingen har vært positiv, 

men har identifiert noen behov for endring og forbedring. Dette følges opp videre.  

Peggen: Det er et sterkt ønske fra Peggen at vi renoverer ansatt toalettene på klubbhuset. Vi har med 

administrasjon, Restauranten og Peggen mye mer bruk for dette. 

Greenkeeping: Intet spesielt  

 SAK 7 Gjennomgang av siste medlems- og kundeundersøkelse. 

Matthias gikk gjennom resultatene fra siste medlemsundersøkelse. Medlemmer i alder 20-30 år er de 

minst fornøyde i klubben, gjelder og Golf Norge generelt. 

VEDTAK: Vurdere særlige actions for gruppen, f.eks. etablere ung voksen gruppe.  

SAK 8 Årsmøtet. Start på forslag til revisjon av klubbens nivå av medlemmer, kategorisering med mer. 

Startet diskusjon rundt at klubben har et medlemstak som hindrer flere medlemmer. Samtidig når vi all 

time high på greenfee, så det fremstår som det er kapasitet nok. Er det hensiktsmessig for å sikre 

fremtidig medlemsmasse å avvise nye medlemmer når vi flommer over av greenfee spill? Burde vi 

vurdere medlemskategorier uten fri spillerett for å skape tilhørighet og rekruttering til Asker GK? De 

samme kan jo melde seg inn hvor som helst, og spille greenfee på Asker. 

VEDTAK: Diskusjoner fortsettes, og evt. utforme evt. forslag til kommende årsmøte 

SAK 9 Nytt fra komiteene 

Herrekomite: Finale tour championship spilles 24 september. Herregruppen har igjen økt sine inntekter. 

Matchplay har blitt vel tatt imot i år. Herregruppa har allerede nå satt opp vårtur.  

Banekomite: Banekomitemøte tirsdag 20/9. Det har skjedd lite med planene i arbeidsdokumentene. 

Greenkeeping har ikke klart å sette i gang eller gjennomføre nye prosjekter. Det blir også lite gjort før 

sesongen er over. Da planlegges opprydding av veier som ble startet i våres, samt skogrydding. Vi må 

gjøre klart oppsett for vinterdekning. Hvis vi har tid så prioriterer vi prosjekter på hull 7 og 9. Dvs. 

dammen og bilveien. 

Turneringskomite: Turnerings komité har blitt ledet av Kjetil Larsen på samme premisser som 

banekomite, med representanter fra gruppene. Vi har gått gjennomføre flere store turneringer i år, med 

stor suksess. Srixon Tour og Asker Open har begge ført med seg mye skryt for opplegg og bane, og har 

bidratt godt på renomme for Asker GK. Kjetil Larsen har vært turneringsleder for disse gjennom sitt 

engasjement i administrasjonen og vi kan nå gjennomføre dette på en mer profesjonell måte.  
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Seniorkomite: Zoja leder komiteen veldig bra og de er veldig aktive på hjemmesiden. Matchplay er i 

sluttfasen og det var stor suksess for Senior Masters.  

Junior/elite: Intet spesielt 

SAK 10 Eventuelt 

10.1 Turneringer 2023 

Matthias spør om hvilke turneringer klubben kan arrangere neste år, NGF turnering og evt. Lag-NM 1. Div 

Herrer nevnt. 

VEDTAK: Styret mener at dette er en operativ beslutning og opp til administrasjonen å beslutte. I 

vurderingene er det viktig å ha i bakhodet å sikre medlemmene rimelig tilgang til banen.  

10.2  Klubbens deltagere på NGF Golfforum i November 

Styremedlemmer som ønsker å delta henvender seg til Matthias 
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…………………….    …………………….    ……………………. 

Ketil Heggem    Hans Nordstaa    Arne Knoph 

 

…………………….    …………………….    ……………………  

Geir Bjørnstad    Marianne Moe-Helgesen   Arnstein Larsen 

 

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

Elisabeth Ødegaard   Kenneth Helgesson   Vegard Nerland 


