
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 1/22 
 

 

Tid  Mandag 24.01.22   18:000 – 20:15 

Sted  Lounge i klubbhus 

 

Tilstede  Hans Ole Ziegler   leder 

Thora Tellefsen Walle   nestleder 
Øyvind Jørgensen   styremedlem 
Håkon Helgesen   styremedlem 
Kenneth Aslaksen   styremedlem 
Ingunn Molund Vågen   varamedlem 
Asbjørn Sauesund   daglig leder 
 

  
   
Ikke tilstede   Einar Ager-Wick   styremedlem 
    

 

 

   1/22  Referat fra styremøte 6/21  

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

   2/22  Brev / rapporter / referater 

  Hilsener og lykkeønskninger for det nye året fra overbragt fra   

  æresmedlemmene Karin og Birger Lie. 

 

  3/22  Regnskap 2021   

Årsregnskapet for 2021 viste et overskudd på kr. 1 304 397,-, 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent - fremlegges for årsmøtet.  

 

  4/22  Styrets årsberetning 2021 

  Forslag til årsberetning fremlagt av daglig leder. 

 

 Vedtak: Enstemmig godkjent - fremlegges for årsmøtet. 

 

  5/22  Klubbens organisasjon 2021 

Klubben organiseres for 2022 i tre faste komitéer: 



 

Sportskomité, Turnerings- og arrangementskomité, og Anleggskomité. 

 

        

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet. 

 

 

  6/22  Budsjett 2022 

Daglig leders forslag til budsjett ble gjennomgått, kommentert og justert.  

 

Sum inntekter kr. 11 110 000,-  

Sum kostnader kr. 10 575 000,- 

 

Driftsresultat etter finans kr. 505 000,- 

   

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet. 

    

 

  7/22  Andre årsmøtesaker 

  Juniorpokalen 2021 tildeles Willem W. H. M. Johannessen 

 

  Valgkomité 2022 

Styret foreslår overfor årsmøtet at Nina Evensen Smith velges som leder og at 

Trond Glommen og Guangxia Jin velges som medlemmer. Birger Bakken 

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. 

   

 

 8/22  Terminliste 2022 

Enstemmig vedtatt. 

 

 9/22  Møteplan for perioden januar 2022 – mars 2023 

 

2022 

 

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

Mandag   7. mars  kl.19:00  Årsmøte 2022  

Mandag  25. april  kl.18:00  Styremøte 2/22.  

Mandag   30. mai  kl.18:00  Styremøte 3/22 

Onsdag   8. juni  kl.18:00  Sosialt arr.  



Mandag  8. august  kl.18:00  Styremøte 4/22 

Mandag 17. oktober  kl.18:00  Styremøte 5/22 

 

 

2023 

 

Mandag 23. januar  kl.18:00  Styremøte 1/23 

Mandag   6. mars  kl.19:00  Årsmøte 2023  

   
 

 

 

10/22  Planer 

 

Klubbens overordnede mål og verdier har blitt arbeidet frem av en styreutnevnt 

gruppe bestående av Øyvind Jørgensen, Håkon Helgesen, Kenneth Aslaksen og 

Asbjørn Sauesund. Siden styremøte 6/21 har dette blitt bearbeidet videre. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet. 

 

En 3-årig rullerende investeringsplan har blitt jobbet frem parallelt av samme 

styreutnevnte gruppe. Dette er ment som et styringsverktøy, der hver enkelt av 

investeringene vil bli behandlet av fremtidige årsmøter om de skal realiseres. 

Også her har det blitt gjort noen endringer siden styremøte 6/21. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent – presenteres på medlemsmøte 

 

 

11/22  Simulatorbygg 

Den endelige versjonen av det planlagte kombinerte garasje- og 

simulatorbygget ble presentert. I tillegg til å stimulerer til sportslig utvikling og 

være en møteplass om vinteren, estimeres det med at bygget vil gi et positivt 

bidrag til klubbens regnskap.  

 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet med følgende følgende 

tekst: 

 

Årsmøtet vedtar at det bygges et kombinert simulator- og garasjebygg på 

driving rangen med en kostandsramme på inntil kr 6 000 000 inkl. mva. Bygget 

finansieres gjennom klubbens egne midler (kr 1 000 000) og et byggelån (inntil 

kr 5 000 000). Forventede spillemidler og momskompensasjon på ca kr 

2 600 000,- vil gå til nedbetaling av byggelån, og byggelånet konverteres til et 

ordinært lån med inntil 20 års nedbetalingstid på maksimalt kr 2 400 000,-    

 

12/22  Eventuelt 

DL orienterte om at begge klubbens greenklippere har problemer med 

elektronikken og blir forsøkt reparert av forhandlerens verksted uten å lykkes. 

Nye deler er bestilt, men leveranse av elektronikk-komponenter tar tid. 

Situasjonen overvåkes og tiltak gjøres, slik at vi uansett skal kunne klippe 

greener fra sesongstart.  



 

 

 

Nes Verk, 25. januar 2021 

 

 

Asbjørn Sauesund (ref.) 


