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Referat Styremøte 8 – 2022 Asker GK 

12. nov. 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)   Styreleder 
Hans Nordstaa (HN)   Nestleder 
Arnstein Larsen (AL)   Styremedlem 
Arne Knoph (AK)   Styremedlem 
Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
Vegard Nerland (VN)   Varamedlem (forhindret) 

 
Fraværende 

Elisabeth Ødegaard (EØ)  Styremedlem (reise) 

Geir Bjørnstad (GB)   Styremedlem(syk) 
Marianne Moe-Helgesen (MMH) Styremedlem (forhindret) 
Kenneth Helgesson (K)   Varemedlem (forhindret) 
 
 
A    Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Godkjent. 

B Referat fra siste styremøte 

Godkjent 

C Nytt fra administrasjonen v/ Matthias 

Banen er stengt, og vi har startet vedlikeholdsarbeid. 

Selskap som hadde asfalt til overs fra hestegården tilbydde den til klubben, betaler for asfalt men gratis 
legging. Det var en god avtale, og vi fikk lagt ny asfalt foran klubbhuset. 

Klubben stilte med 10 personer på Golfforum fag-dag, mye nyttig. MG og AL stilte også på Forum dagene. 
Asker fikk mye skryt for sine greener og ICE-breakers prosjektet.  

Det kommer en ny app fra NGF som alle er pålagt å bruke som integrerer norsk golf, golfbox og baneguide 
gjennom GLFR som vi allerede bruker. 

Tirsdag kommer Kriminalomsorgen for første gang og jobber med oppgaver på banen 

MG har signert på brev til NGF gjeldende samarbeid med ESAG 

Onsdag 23. er det avslutning og julebord for GGG gruppene med simulator og mat. Norsk Golf kommer og 
dekker, og vi har fått stipend fra Narvesen for arrangementet.  

2 av våre deltakere i GGG får eget stipend på 10.000 kr hver. 
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Valgkomiteen har funnet en mulig kandidat til ny styreleder, Ketil Amnes. 

D Regnskap og status medlemmer 

Litt treigt med faktureringen, da vi måtte fakturere 100 deltakere fra kurs i sommer der beløp ikke blitt 

trukket. Dette gjorde vi manuelt i Tripletex.  

Regnskapet er veldig likt forrige måned. Skriver ned resultatet litt etter opprydding av kurs.  

VEDTAK: Disposisjoner knyttet til årsregnskapet. HN og MG ser på dette og kommer med anbefalinger. 

MG hypotese på momskompensasjon for klubben på 920.000,- 

Vi betaler noen kostnader som periodiseres i 2023 – Edge trening, filter og service på maskiner og asfalt. 

Kostnader på bane blir også i 2023, da vi allerede er langt ute i november.  

Vi har 2 millioner på konto, utestående er på ca 600.000 som nylige er/blir fakturert og vi får inn 920.000 

fra momskomp ved månedsskiftet, så prognosen holder.  

 Vi tar totalt 70 utmeldinger, men vi må regne med opptil ytterligere 100 i desember.  

Oppfølging fra tidligere vedtak knyttet til sponsorer 

MG og Karinn arbeider med tydligere maler, tilbud og årshjul. 

 Turneringer 2023 

• Dessverre mister vi IT-NM til Drøbak, men vi ser positivt på at dette kommer tilbake til 2024 

• Vi har signert avtale med American chambers of commerce som skal ha en shotgun torsdag 

formiddag i august, 3 år fremover til 150.000 kr per år. Definitivt den største bedriftsturneringen vi 

har hatt siden MG startet. Etter kostnader skal den skape 100.000 til klubben per år. 

• Vi har også et håp om Thon Hotels gjennom Pål Lindby, som også vil ha 3 turneringer per år.  

E Organisasjon og personalutvikling 

Pro-funksjonen: Mariell har tatt over junioravdelingen. Litt vanskeligheter med treningstider i vinter og 

hvor vi skal være. Vi setter opp nye treninger på Peggen etter januar. Gode tilbakemeldinger på AGT. 

Askerkroen: Intet å nevne  

Peggen: Intet å nevne 

Greenkeeping: Har skrevet kontrakt med Dennis og Gareth som jobber 2 timer per dag i turnus hele 

vinteren for å vaske klubbhus og agere vaktmestere. Allerede stor positiv forskjell. Er også i dialog med 

brøytefirma i Røyken for råd og hjelp. 

F Nytt fra komiteene 

Herrer: Intet å nevne 

Damer: Intet å nevne 

Senior: Seniorkomite etterspør oppdatert komiteinstruks 

Banekomite: Intet å nevne 

Turneringskomite: Intet å nevne  

Junior/elite: Intet spesielt 

G Eventuelt 

G1 Det blir julebord for adm/styret fredag 16 desember. Golf 17-19.00, deretter middag 
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Etter endt styremøte ble det arrangert en fem timer lang samling med ansatte, styret, gruppe representanter og 
tjenestepartnere. Fokus var å summere opp året, hva har fungert bra, hva bør vi jobbe med, samt evt. hva de ulike 
ønsker fra klubben fremover. En god samling, nydelige smørbrød til lunsj, og mye bra å ta med seg videre for å ta 
nye steg i klubben 
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…………………….    …………………….    ……………………. 

Ketil Heggem    Hans Nordstaa    Arne Knoph 

 

…………………….    …………………….    ……………………  

Geir Bjørnstad    Marianne Moe-Helgesen   Arnstein Larsen 

 

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

Elisabeth Ødegaard   Kenneth Helgesson   Vegard Nerland 


