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Protokoll Styremøte 7 – 2022 Asker GK 

19. okt. 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)   Styreleder 
Hans Nordstaa (HN)   Nestleder 
Arnstein Larsen (AL)   Styremedlem 
Marianne Moe-Helgesen (MMH) Styremedlem  
Geir Bjørnstad (GB)   Styremedlem 
Arne Knoph (AK)   Styremedlem 
Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
Kenneth Helgesson (K)   Varemedlem 
 
Fraværende 

Elisabeth Ødegaard (EØ)  Styremedlem 

Vegard Nerland (VN)   Varamedlem 

 
 
SAK 1    Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Godkjent. 

SAK 2 Referat fra siste styremøte 

Godkjent 

SAK 3 Nytt fra administrasjonen v/ daglig leder 

Vi holder banen åpen så lenge vi kan i oktober. 

Bedre kapasitet i administrasjon. Ny ansatt i sesong har gitt viktig kapasitet og også muligheten til å 

delegere oppgaver som tidligere har vært vanskelig å få nok tid til. 

Ambisjonen er å videreføre samarbeidsavtalen med Drammen og Holtsmark. Søker og å øke samarbeidet 

for å oppnå operasjonelle effekitivtets- og kostnadssynergier. 

Forberede sak til årsmøtet om ønske om revisjon av medlemskapskonseptet i klubben. 

Etablerer gruppe for ansvar for ung voksen gruppe og aktiviteter 2023. 

Ansatt toalettene i underetasjon på klubbhuset blir pusset opp etter fremmet ønske. 

Klubben har søkt om å få arrangere LAG NM voksne i juli 2023. 

Bærum GK arrangerer ekstraordinært årsmøte for å etablere simulatorsenter med byggestart vinter 2023, 

med gode samarbeidsmuligheter 
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Det etableres ny struktur for kommunikasjon knyttet til klubben, grupper og drift. 

SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

Inntekter: De gode prognosene fra tidligere holder seg. 

Kostnader: Prognosene fra tidligere holder seg. Som tidligere kommunisert, kostnadene for viktige varer 

som strøm, drivstoff, gjødsel o.l. har steget kraftig i markedet. Det gir seg og utslag i høyere 

driftskostnader for klubben. 

Utestående fordringer: Ingen stor post. Bruker eksternt firma for oppfølging og innkreving. 

Medlemmer: Klubben er full, det er ca på 350 venteliste. Arbeidet med innmeldinger fra venteliste utover 

resten av året pågår, tilpasses utmeldinger. 

VEDTAK: Styret registrerer at økonomien knyttet til drift og utleie av golfbiler er klart negativ. Dette er 

blant annet drevet av mange avtaler med fri bruk av golfbiler til en fast årlig pris. Klubben er positiv til 

å være støttende til de som trenger bil av helsemessige årsaker. Allikevel, klubben bør gjennomgå 

ordningen for å vurdere om den bør justeres noe. 

VEDTAK: Inntekter fra bedriftsturneringer. Styret ber klubben arbeide med å arbeide for å 

optimalisere porteføljen av bedrifter som legger sine arrangementer til Asker GK. Klubben har i sum en 

meget sterk og unik konseptmulighet i markedet, og det må vi utnytte. Definere en targetliste over 

turneringer og arrangementer Asker GK ønsker å trekke til klubben, samt etablere gjennomføringsplan 

for å realisere over de nærmeste 1-3 år. 

SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Pro-funksjonen: Mariell B. er signert for ny periode vinter for sommer 2023. Det jobbes med å endre  

roller og ansvar for junioraktiviteten i 2023.  

Askerkroen: Arbeidet med å forbedre samarbeidet fortsetter.  

Peggen: Intet spesielt 

Greenkeeping: Skrevet kontrakt med banearbeidere for 2023 sesongen. 

 SAK 6 Klubbens årsmøte 2023 

Årsmøtet avholdes onsdag 15 feb kl 19.00. Sted bestemmes senere. 

Styreleder har for en tid tilbake meldt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. De øvrige som er på 

valg er HN, GB, AL, AK og K. Pål Lindby er valgkomiteens leder. Evt. interesserte må gjerne kontakte han. 

SAK 7 Nytt fra komiteene 

Herrer: Tourfinale var en suksess. Vårtur 2023 planlagt til Laholmen. Positive tilbakemeldinger om 

gruppas aktiviteter. 

Damer: Damemøte arrangert 27. sept. Mange spørsmål om starttider og oppsett KM. Klubben tar med 

seg synspunktene i den videre drift. Det sendes ut en spørreundersøkelse for å kartlegge opplevelsen av 

gruppas aktiviteter og oppfølging da det har være noe reduksjon av antall som har deltatt i år. 

Senior: Høy aktivitet, men noe lavere deltagelse enn tidligere år. Resultater fra medlemsundersøkelser 

noe lavere enn tidligere. Også her vil det bli gjennomført en nærmere undersøkelse. 

Banekomite: Arbeide med golfbil veier starter 1. nov. Greenene dekkes med duker som de senere år.  

Opprusting av bekkefaret foran og på siden av greenen hull 7 

Turneringskomite: Vært veldig mye aktivitet og Kjetil Larsen har fungert som turneringsleder. Han skriver 

en årsevalueringsrapport. Komiteen etterlyser en representant fra herregruppa.  
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Junior/elite: Intet spesielt 

SAK  Eventuelt 

8.1. Julebord for ansatte, servicepartnere og styret 

MG bestemmer dato/tid. 

8.2. Gresskurs 2023 

Klubben sender 5 personer på kurs 14-21 jan. En viktig investering i videre utvikling av kvaliteten på det vi 

produserer og leverer 

 
--- SLUTT --- 

 


