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Protokoll Styremøte 9 – 2022 Asker GK 

14. des. 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)   Styreleder 

Elisabeth Ødegaard (EØ)  Styremedlem 

Geir Bjørnstad (GB)   Styremedlem 
Marianne Moe-Helgesen (MMH) Styremedlem 
Arnstein Larsen (AL)   Styremedlem 
Vegard Nerland (VN)   Varamedlem 

Kenneth Helgesson (K)   Varemedlem 
Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
 
Fraværende 

Hans Nordstaa (HN)   Nestleder 
Arne Knoph (AK)   Styremedlem 
 
 
 
SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Godkjent. 

SAK 2 Referat fra siste styremøte 

Godkjent 

SAK 3 Nytt fra administrasjonen v/ Matthias 

Mye som skjer på banen. En rekke nye golfbilveier er etablert. Restaureringsjobben på bekken/dammen 

ved hull 7 er påbegynt. Gode rapporter om vinterforberedelser.  

Golfforbundet og åpning av API grensesnitt for utvikling av nye digitale tjenester: 

Golfforbundet har ikke klart å etablere åpne API til GolfBox som ble vedtatt på tinget i 2021. De har heller 

ingen tidsramme for når dette kan være på plass. Dette hemmer klubbutvikling.  

NGF 

Golfforbundet skal etablere en ny gruppe for daglig ledere som heter «Ledergruppe for administrativt 

ansatte». Den skal i utgangspunktet arbeide som sparringspartner for utvikling av ny virsomhetsplan. MG 

sier at en rekke golfklubber har uttalt at de ikke ser behovet, det finnes interesseorganisasjoner som kan 

ivareta dette idag. F.eks. GAF. Styret ser ikke at klubben er en direkte part i saken, NGF og 

interesseorganisasjonene må ha god dialog på dette. 
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SAK 4 Regnskap og status medlemmer 

Regnskap: 

Regnskap for 2022 begynner å bli klart. Skrevet noe ned fra forrige prognose, men året vil gi et hyggelig 

positivt resultat.  Litt økte kostnader på lønn, regnskap og golfbilveier. Kommer til å bevege seg litt siste 

måned. Kostnader på OTP, og inntekter på støtteordning.  

Likviditeten ants å være ca 500.000 bedre når alle fakturer er betalt.  

Medlemskap:  

Trenden fra historien med utmelding fra ca. 10% av medlemsmassen synes å fortsette. 115 utmeldinger; 30 

voksne og 36 ungdom. Resterende er greenfee og junior. 7 voksne har også nedgradert til greenfee.  

27 voksne har takket ja fra ventelisten, 55 ungdom har takket ja fra ventelisten.  

Vi ser et ytterligere skifte fra voksen til ung voksen.  

SAK 5 Organisasjon og personalutvikling 

Pro-funksjonen: God vekst i inntekter fra profunksjonen i 2022. 

Askerkroen: Bra aktivitet på catering og jule-lunsj, men mindre aktivitet i restauranten om dagen. Det er 

noen lunsjgjester, men mindre aktivitet på kvelder. Stenger kl 16.00 fra januar – april. 

Peggen: Hele bransjen ser litt nedgang i simulatorspill som nå begynner å bli litt overetablert. Merker ikke 

mye av det på Peggen. Høysesong starter som vanlig etter nyttår. 

Greenkeeping: MG utlyser nå stilling for nye sesongarbeidere. 

SAK 6 Headgreen keeper situasjonen 

Headgreenkeeper James har desverre sagt opp sin stilling til fordel for stilling i annen klubb. Hovedårsakene 

er ny stor faglig utfordring samt svært gode betingelser. Hans siste arbeidsdag blir 1 mars. Asker Golfklubb 

er svært attraktiv, og klubben forventer å finne en svært godt kvalifisert løsning/erstatter. 

Klubben er godt forberedt for sesongen 2023 inkludert opparbeidet rammeverk og master plan som skal 

fungere bra uavhengig av enkeltpersoners tilgjengelighet. 

SAK 7 Årsmøte forberedelser og status 

Undersøker mulig steder i avholde. 

God fremdrift på Årsmøteberetning dokumentet. 

Søker møteleder til 2023 

SAK 8 Eventuelt 

Sak 8.1 Støtte satsende proffer 2023 v/AL 

Ønsker å spisse støtten til de som satser på å leve av golfen på heltid. Per dato to medlemmer. 

VEDTAK: Klubben bevilger for sesongen 2023 kr. 30.000,- til hver av disse spillere. Spillerne skal signere 

avtale med klubben hvor de og forplikter seg til å gi gjenytelser. Merk, det er ikke automatikk i at dette 

innvilges også for de etterkommende år. Støtteordninger defineres og godkjennes fra år til år. 

Sak 8.2 Kenneth Helgesson som kandidat til styreverv i NGF 

 VEDTAK: Klubben lager en innstilling av Kenneth til valgkomiteen 

 

--- SLUTT --- 


