
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 1/23 
 

 

Tid  Mandag 23.01.23   18:000 – 20:30 

Sted  Klubbhuset 

 
Til stede   Hans Ole Ziegler  (via Teams) leder 

Øyvind Jørgensen   nestleder 

Marit Henriksen    styremedlem 

Håkon Helgesen    styremedlem 

Kenneth Aslaksen   styremedlem 

Ingunn Molund Vågen   varamedlem 

Audunn Einarsson   daglig leder 

Søren R. Sørensen     

 

Ikke tilstede   Karstein Bertheussen   varamedlem 

    

 

 

   1/23  Referat fra styremøte 6/22  

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

   2/23  Brev / rapporter / referater 

  Ingen saker 

 

   3/23  Medlemsutvikling   

Daglig leder presenterte medlemsutviklingen så langt i år. Trenden viser et par 

prosent fler utmeldinger for hele landet. Resultatet speiler normaliseringen av 

samfunnet 

 

   4/23  Regnskap 2022   

Årsregnskapet for 2022 viste et overskudd på kr. 400 402,-, 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent - fremlegges for årsmøtet.  

 

   5/23  Styrets årsberetning 2022 

  Forslag til årsberetning fremlagt av daglig leder. 

 

 Vedtak: Enstemmig godkjent - fremlegges for årsmøtet. 

 



  6/23  Simulatorbygg – status og løsninger 

Banemester orienterte om fremdrift og utvikling. Der har vært noen 

forsinkelser pga. vær og andre forhold. Estimat fremdrift er at bygget blir 

ferdig bygget i slutten av april.  

DL orienterte styret om at budsjett til simulator og installasjon på 63 241 € er 

basert på mye dugnad. DL anbefalte og la frem forslag om å kjøpe inn 

kompetanse og ferdig pakke med installasjon fra Indoor Golf Partner til 91 845 

€ for å få beste resultat  

 

        

Enstemmig vedtatt 

Styret vedtar å kjøpe kompetanse og ferdig pakke med installasjon fra Indoor 

Golf Partner – DL og nestleder tar gjennomgang i forhold til likviditeten og 

finansering. 

 

 

  7/23  Budsjett 2023 

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

 

Sum inntekter kr. 10 900 000,-  

Sum kostnader kr. 10 270 000,- 

 

Driftsresultat etter finans kr. 300 000,- 

   

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet. 

    

 

  8/23  Andre årsmøtesaker 

  Juniorpokalen 2022 tildeles Mia Mouland 

 

  Valgkomité 2023 

Styret foreslår overfor årsmøtet at Trond Glommen velges som leder og at 

Guangxia Jin og Birger Bakken velges som medlemmer.  

DL kommer med forslag til 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.  

DL foreslås som sekretær. 

 

   

Vedtak: Enstemmig godkjent – fremlegges for årsmøtet. 

 

 

 

 

 



 

 

 9/22  Møteplan for perioden januar 2023 – mars 2024 

 

2023 

 

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

Mandag  6. mars  kl.19:00  Årsmøte 2023 

Mandag  24. april  kl.18:00  Styremøte 2/23  

Mandag  22. mai  kl.18:00  Styremøte 3/23 

Onsdag  7 juni   kl.18:00  Sosialt arr.  

Mandag  7. august  kl.18:00  Styremøte 4/23 

Mandag 16. oktober  kl.18:00  Styremøte 5/23 

 

 

2024 

 

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

Mandag  4. mars  kl.19:00  Årsmøte 2024  

   
 

10/23  Terminliste 2023 

Ingunn Molund kommenterte at terminlisten innebær lite single turninger og 

foreslo at legge til et par single turneringer.  

 

Vedtak: Enstemmig godkjent – DL sammen med turneringsutvalget og sport- 

og aktivitetssjef finner passende dato og spille format. 
 

 

11/23  Daglig leder kapasitet og prioritering 

 

DL orienterte styret om arbeidssituasjonen. Fødselspermisjon (til 10.03.2023) 

medfører redusert kapasitet og strenge prioriteringer. 

 

 

12/23  Eventuelt 
Det ble besluttet å gjennomføre et medlemsmøte kl.18.00 i forkant av årsmøtet. 

Styreleder i samarbeid med daglig leder bestemmer agenda og sakliste til årsmøte. 

 

 

 

Nes Verk, 25. januar 2023 

 

 

Audunn Einarsson (ref.) 


