
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 1/21 
 

 

Tid  Mandag 25.01.21   18:000 – 19:30 

Sted  Aktivitetsbygget 

 

  Tilstede  Hans Ole Ziegler   leder 

     Thora Tellefsen Walle  nestleder 

     Harald Børresen   styremedlem 

     Torill Pjaaka    styremedlem 

     Einar Ager-Wick   styremedlem 

     Ingunn Molund Vågen (via web) varamedlem 

     Øyvind Vågsnes   varamedlem 

 

     Søren Robert Sørensen  banemester 

     Asbjørn Sauesund   daglig leder 

 

 

   1/21  Referat fra styremøte 5/19  

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

   2/21  Brev / rapporter / referater 

  Hilsener og lykkeønskninger for det nye året fra overbragt fra   

  æresmedlemmene Karin og Birger Lie. 

 

  3/21  Regnskap 2020   

Årsregnskapet for 2020 viste et overskudd på kr. 1 219 199,-, 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent - fremlegges for årsmøtet.  

 

  4/21  Styrets årsberetning 2020 

  Forslag til årsberetning fremlagt av daglig leder. 

 

 Vedtak: Enstemmig godkjent - fremlegges for årsmøtet. 

 

  5/21  Klubbens organisasjon og handlingsplaner 2021 

Klubben organiseres for 2021 i fire faste komitéer: 



 

Sportskomité, Turnerings- og arrangementskomité, Dugnadskomité, og 

Anleggskomité. 

 

 

  

  - Investeringer  

  

  I 2021 skal det leases eller kjøpes en en ny John Deere ProGator (469 000 kr 

 eks. mva), John Deere Gator (129 500 eks. mva), 3 nye golfbiler (217 500 kr 

 eks. mva), samt en maskin for dyplufting av greener, Air 2g2, i sameie med 2 

 eller 3 andre golfklubber på Sørlandet (estimert andel for AOGK er 115 000 – 

 140 000 kr eks. mva).  

 

 Golfbiler vil normalt utløse spillemidler til utstyr på 1/3 av kostnaden. 

   

- Baneutbedringer  

 

Anleggskomité som tiltrår etter Årsmøtet skal innen 15.4. gjennomgå behov for 

baneutbedringer og innstille disse for styret. Større baneutbedringer/endringer 

skal fremlegges for Årsmøtet. 

 

- Sportslig aktivitet 

 

Turnerings- og arrangementskomitéen som tiltrår etter Årsmøtet vil fastsette 

sesongens klubbturneringsprogram innen 15.4. 

 

Ny sportskomité vil fra 2021 organiseres med en leder og tre gruppeledere (for 

hhv knøtt (6-12 år), juniorer (13-19 år) og elite).  

 

Treningsopplegget for junior-/eliteutøverne videreføres i utgangspunktet, men 

mindre endringer etter innspill fra ny sportskomité kan forekomme.  

 

Tilbudet til aldersgruppen 6-12 videreføres, men mindre endringer etter innspill 

fra ny sportskomité kan forekomme.  Eldre juniorer tilbys to treninger per uke. 

En trening for seg selv, samt en trening sammen med junior elite per uke. Pro 

Audunn Einarsson er ansvarlig for alle treningsgrupper. 

 

Ny sportskomité skal snarest etter tiltredelse utarbeide et dokument som 

omhandler hvilke krav som stilles til utøvere for å motta støtte til deltagelse på 

turneringer etc. 

 

Tiltak som bidrar til at klubben fortsatt skal kunne hevde seg i Lag-NM junior 

og Lag-NM elite skal prioriteres. 

        

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet. 

 

 

  6/21  Budsjett 2021 

Daglig leders forslag til budsjett ble gjennomgått og kommentert.  



 

Sum inntekter kr. 8 820 000,-  

Sum kostnader kr. 8 781 000,- 

 

Driftsresultat etter finans  kr. 4 000,- 

   

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet. 

    

 

  7/21  Andre årsmøtesaker 

  Juniorpokalen 2019 tildeles Jonathan Kraft Sauesund 

 

  Valgkomité 2020 

Styret foreslår overfor årsmøtet at Per Niklas Lööv velges som leder og at 

Ernst-Willy Halvorsen og Nina Evensen Smith velges som medlemmer. Trond 

Glommen foreslås som varamedlem. 

 

Fullmakter 

Styret forslår for årsmøtet at oppnevning av delegater og representanter til 

overordnede ting, råd og møter delegeres til styret.     

 

Årsmøtedirigent 

Ole Jørgen Olsen anmodes om å påta seg oppgaven som årsmøtedirigent.  

Det er ønskelig at daglig leder bistår som dirigentsekretær. 

 

   

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet. 

   

 

 8/21  Terminliste 2021 

Enstemmig vedtatt. 

 

 9/21  Møteplan for perioden januar 2021 – mars 2022 
   
2021 

 

• Mandag 25. januar kl.18:00 Styremøte 1/21 

• Mandag 8. mars kl.19:00 Årsmøte 2021 (medlemsmøte kl.18:00) 

• Lørdag 17. april kl.13:00 Styremøte 2/21 /Styreseminar. Avholdes i eksternt 

møtelokale. Avsluttes med felles middag. 

• Mandag 31. mai kl.18:00 Styremøte 3/21 

• Onsdag 9. juni kl.18:00 Sosialt arr. for ansatte og tillitsvalgte 

• Mandag 9. august kl.18:00 Styremøte 4/21 

• Mandag 11. oktober kl.18:00 Styremøte 5/21 

 

2022 

 

• Mandag 24. januar kl.18:00 Styremøte 1/22 

• Mandag 7. mars kl.19:00 Årsmøte 2022 (medlemsmøte kl.18:00) 

 

10/21  Kjøp av arbeidsbiler 

 



AOGK har 3 John Deere Turf Gator (2001, 2010 og 2014) og en John Deere 

Pro Gator (2001). Dette er biler som brukes til en rekke oppgaver på banen, fra 

ren persontransport til f.eks avdugging av greener, massetransport, og sanding. 

Kjøretøyene er svært mye i bruk, og med en alder på 20 år på de to eldste er nå 

slitasjen så stor at det er på tide å erstatte disse. 

Prisen for Pro Gator er 375 400 kr eks. mva., og for Gator 129 500 kr eks. 

mva. Kjøretøyene ønskes kjøpt kontant, og avskrives i regnskapet over 7 år. 

Vi har ambisjoner om å beholde begge de gamle kjøretøyene da salgsverdien 

er liten, og bruksverdien fortsatt er til stede. Blant annet vil vi ved å benytte to 

Pro Gatorer kunne utføre en del oppgaver raskere og mer effektivt (hullpiping, 

sanding). 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

11/21  Samkjøp av maskin for dyplufting 

 

Kristiansand GK har tatt initiativ til felles kjøp eller leasing av en Air 2g2 

maskin. Denne maskinen begynner å få stor utbredelse blant golfklubbene i 

Norge. Den benyttes til å løse opp i komprimert masse i primært greener. Den 

stikker tinner dypt ned i greenen og «skyter» luft ned med formål å løse opp 

dypere lag i greenen og på den måten skape bedre vekstvilkår og drenering. 

Maskinen er forventet å bli brukt 1-3 ganger per år på alle greener. 

 

AOGK skal betale 29,2% av kostnadene ved innkjøp og drift dersom alle 

klubber (KGK, Bjaavann, Grimstad og Arendal) som har vist interesse blir 

med. Daglig leder gis fullmakt til å inngå en avtale om leasing eller kjøp, også 

om fordelingsnøkkelen skulle bli endret forholdsmessig om en av klubbene 

ikke skulle bli med på avtalen. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

12/21  Sats for sosialt/faglig arrangementer for komitéer 

 

  Som en del av den nye organisasjonsplanen for AOGK skal styret fastsette et 

  beløp som kan benyttes av komitéene til sosiale arrangementer for komitéenes 

  medlemmer. 

 

  Enstemmig vedtatt: Styret vedtar at det bevilges 400 kr per komitémedlem 

  til sosiale arrangementer. Dette bevilges fra budsjettposten «Møter og 

  arrangementer», og belastes dermed ikke komitéenes egne budsjetter. 

  

 

13/21  Endring av klubbens lover 

   

  I ny organisasjonsplan fremkommer det at styret skal bestå av leder, nestleder, 

  4 medlemmer og 1 varemedlem.  

 

  Klubbens lover sier leder, nestleder,  3 medlemmer og 2 varemedlemmer. 

 



  Enstemmig vedtak:  

   

  Styret vedtar å fremlegge en endring i § 16  14a i AOGKs lover for 

  Årsmøtet der teksten endres fra: 

 

  14. Foreta følgende valg: 

  Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer 

  

  til: 

 

  14. Foreta følgende valg: 

  Styre med leder, nestleder, og 4 medlemmer og varamedlem 

 

 

13/21  Eventuelt 

 

  Harald Børressen etterlyste status på initiativ tatt mot Grimstad GK for å  

  sondere mulighetene for et samarbeid. Daglig leder orienterte om at ballen 

  ligger hos Grimstad etter at AOGK tok initiativ til (og gjennomførte) et møte 

  med styreleder for Grimstad i 2020. 

 

  Øyvind Vågsnes påpekte at det er mangler ved registreringen av   

  styremedlemmer i Br.sund. Daglig leder følger opp. 

 

  Daglig leder orienterte om at det er ønskelig å pusse opp café/møtesal for at 

  den skal være mer innbydende for gjester og medlemmer ved åpning i år.  

   

  Vedtak: Interiørarkitekt engasjeres, og endelige planer fremlegges styret 

  for endelig godkjenning per e-post.  

 

Utfordringene med å gjennomføre årsmøte ble diskutert. Daglig leder ble 

oppfordret til å finne et lokale med fastmonterte seter, slik at årsmøtet skal 

kunne gjennomføres fysisk på fastsatt dato innenfor nåværende 

smittevernregler.  

 

Det ble besluttet å gjennomføre et medlemsmøte kl.18.00 i forkant av årsmøtet. 

Møtet ledes av styreleder som også bestemmer agenda i samarbeid med daglig 

leder. 

 

 

 

Nes Verk, 27. januar 2021 

 

 

Asbjørn Sauesund (ref.) 


