
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 2/22 
 

 

Tid  Mandag 25.04.22   18:000 – 20:15 

Sted  Omvisning på verksted, deretter lounge i klubbhus 

 

Tilstede   

Hans Ole Ziegler    leder 

Øyvind Jørgensen    nestleder 

Marit Henriksen    styremedlem 

Ingunn Molund Vågen   styremedlem 

Håkon Helgesen    styremedlem 

Karstein Bertheussen    varamedlem 

Asbjørn Sauesund    daglig leder 

Søren Robert Sørensen   banemester 
  

  
   
Ikke tilstede    

Kenneth Aslaksen   styremedlem   

 

 

Styret møttes på verkstedsbygget der banemester viste rundt. 

 

   13/22 Referat fra styremøte 1/22  

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

   14/22 Brev / rapporter / referater 

  Ingen saker 

 

  15/22  Medlemsutvikling   

Daglig leder presenterte medlemsutviklingen så langt i år. Det er en positiv 

utvikling, og klubben har nå 129 flere medlemmer enn på samme tid i fjor. 

 

Karstein Bertheussen etterlyste flere tiltak for å holde på nye medlemmer, 

spesielt en type fadderordning. Det var enighet om at et videre initiativet bør 

ligge hos aktuelle komiteer/medlemmer. 

 

 



 

  16/22  Resultat- og balanserapport 

  Daglig leder orienterte om økonomien.  

 

  

 

  17/22  Orientering ved sesongstart fra daglig leder og banemester 

Daglig leder orienterte om status på prosjekter og endringer gjort gjennom 

vinteren. 

Banemester informerte om at han er relativt optimistisk med tanke på 

baneforholdene for sesongen som kommer. Det er gamle soppskader på alle 

greener, men av varierende omfang. Det forventes at disse reparerer seg selv 

når veksten er i gang. 

 

 

Styret har tidligere blitt orientert om utfordringer vi har hatt med 

greenklipperne. Dette er de viktigste maskinene klubben har, og med de 

leveringsproblemene som er i markedet i dag vil det være svært vanskelig å få 

erstattet eller reparert i sesong om noe skulle skje. Maskinene 

(elektroniske/elektriske komponenter) har vist seg å være svært utsatt for 

driftsstans, og det var gjennom vinteren lenge uklart om de lot seg reparere. De 

er nå kjørbare, men det er knyttet stor usikkerhet til driftssikkerheten. Daglig 

leder fremmet et forslag om at eksisterende maskiner byttes inn mot to nye 

maskiner (John Deere27050E-cut). Prisen for maskinene er totalt 1 059 450 kr 

inkl. mva fratrukket innbytte. Gjenstående leasingavtale på ca 520 000 kr løses 

ut med egne midler.  

 

Det vil bli forsøkt å få en kompensasjon for feilene på maskinene, enten fra 

agenturet i Norge eller fra fabrikk i England. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. Finansiering (leasing eller egne midler) avgjøres 

av styret når leasingtilbud foreligger.    

 

 

  18/22  Private kjøretøy på banen 

Bjaavann GK har tatt et initiativ for at flere klubber skal ta et standpunkt til 

utviklingen med bruk av private kjøretøy på banen. Saksdokumentet inkluderte 

en uttalelse fra NGF som har blitt gitt i forbindelse med Bjaavann GKs 

initiativ.  

 

Vedtak: Styret oppnevner et utvalg som skal fremme et forslag til vedtak i neste 

styremøte. Utvalget skal bestå av Håkon Helgesen, Øyvind Jørgensen og 

Ingunn Molund Vågen.  

    

 

  19/22  Musikk/støy på banen 

Styreleder fortalte at han har opplevd at det spilles musikk ute på banen som 

oppleves som plagsomt. Daglig leder orienterte om at det har kommet klager 

også fra andre personer i forbindelse med spilling av høy musikk på banen. 

 



I styrets diskusjon ble det problematisert rundt hvorvidt dette er noe som det 

trengs en egen styrevedtatt regel på, eller om dette er dekket gjennom etikette-

reglene.  

 

Vedtak: Styret oppnevner et utvalg som skal fremme et forslag til vedtak i neste 

styremøte. Utvalget skal bestå av Håkon Helgesen, Øyvind Jørgensen og 

Ingunn Molund Vågen. 

   

 

 

20/22  Eventuelt 

   

Daglig leder orienterte om hva som har blitt gjort med planene om simulator-/ 

garasjebygg. De siste tidenes utvikling i bl.a. materialpriser her gjort det 

vanskeligere, men siste kontakt med mulige tilbudsgivere gir likevel grunn til 

optimisme og prosjektet fortsetter. Det er gjort endringer på bygget for å gjøre 

det billigere å bygge. Dette nye anbudsdokumentet er sendt ut til entreprenører 

for tilbud. 

 

Håkon Helgesen fremmet et ønske om å få slopet korthullsbanen slik at denne 

kan være hcp-tellende. Daglig leder fortalte at han var i kontakt med NGF om 

dette i 2021, men at det da kom frem at banen ikke var mulig å få slopet (for 

kort, og ingen par 4). Diskusjonen videre dreide seg om vi kan slope banen selv 

(en uoffisiell slope), og det var enighet om at vi skulle prøve oss frem med 

dette og at leder av sportskomite og leder av anleggskomite utarbeider dette. 

 

Karstein Bartheussen ønsket å diskutere hvorvidt klubben kunne ha nytte av en 

egen terminal for selvbetjent greenfee og utskrift av scorekort, noe de hadde 

hatt god nytte av i Grenland. Daglig leder orienterte om at erfaringene fra 

Bjaavann viser liten/minkende bruk av dette, og at det muligens vil være et kort 

mellomsteg før andre elektroniske løsninger overtar helt (app). Det var enighet 

om at daglig leder tar kontakt også med Grenland for å høre om erfaringene 

der. Styret og daglig leder var enig i at gode og utprøvde elektroniske 

løsninger, eksempelvis scorekort-apper, forhåndsbetaling og selvbetjente 

golfbiler (som når er innført), som effektiviserer driften av klubben er noe vi 

skal være positive til og utforske videre. 

 

 

Nes Verk, 26. april 2022 

 

 

Asbjørn Sauesund (ref.) 


