
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 3/21 
 

 

Tid  Mandag 31.05.21   18:00 – 21:30 

Sted  Klubbhuset 

 

  Tilstede  Hans Ole Ziegler   leder 

Thora Tellefsen Walle   nestleder 
Øyvind Jørgensen   styremedlem 
Kenneth Aslaksen   styremedlem 
Einar Ager-Wick   styremedlem 
Håkon Helgesen   styremedlem 
Asbjørn Sauesund   daglig leder 
 

Ikke tilstede  Ingunn Molund Vågen   varamedlem 
 

 
 

 

   24/21 Referat - styremøte 2/21  

 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

   25/21 Brev / rapporter / referater 

Daglig leder orienterte om enorm aktivitet på anlegget. Tross en værmessig 

dårlig mai måned er antallet runder på hovedbanen opp 40% i forhold til 2020 

og hele 129% i forhold til 2019.  

 

   26/21 Medlemsutvikling   

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

utvikling, og klubben har nå 104 flere medlemmer enn på samme tid i fjor. 

 

  27/21  Økonomirapport 

Regnskapet per 30.4. ble presentert av DL.  

 

  28/21  Ladere til elbiler på parkeringsplass  

Det viste seg at det ikke er nok kapasitet i nettet til at Agder Energi kan tillate 

lading fra en krets tatt fra klubbhuset. Ny tilkobling må gjøres fra trafo på Nes 

Verk. Det vil koste 121 000 kr + mva. For å begrense kostnaden vil grøfting 

gjøres av egne ansatte. 



 

Enstemmig vedtak: 

Styret vedtar bygging av 8 ladeplasser på parkeringsplass med ny tilknytning 

til nett fra trafo på Nes Verk. Gravearbeid utføres etter/sent i sesong og 

ladestasjoner installeres før sesongen 2022. 

 

29/21   Fullmaktsmatrise 

 

Utkast til fullmaktsmatrise ble forelagt styret. Ordlyden i den forelagte 

matrisen ble etter diskusjon endret noe. 

 

  Enstemmig vedtatt  

 

30/21    Planlegging - 3 år rullerende plan  

   

Behovet for å ha en 3 årig rullerende plan ble diskutert.  

 

Etter diskusjon om klubben skal ha dette, og hvordan den skal utformes, ble det 

vedtatt å opprette et arbeidsutvalg som skal lage et utkast for behandling på et 

senere styremøte. Utvalget består av Øyvind Jørgensen, Håkon Helgesen, 

Kenneth Aslaksen, med støtte fra DL.  

   

31/21    Nåværende og fremtidig kapasitet banearbeid 

 

  Dette ble vurdert til å ligge under sak 30/21   

 

32/21    Medlemsmøte ved sesongslutt  

 

Styret vedtok å avholde et medlemsmøte i forbindelse med 

avslutningsturneringen. 

    

33/21    Eventuelt 

 

Treningsgreen ved klubbhuset er diskutert, men ikke vedtatt av styret. 

Anleggskomiteen og DL ønsket å starte søknadsprosess med tanke på 

tippemidler. Styret vedtok at denne prosessen kan startes. 

 

Anleggskomiteen ønsket avklaring på om det er greit at ett eller flere 

utslagssteder stenges nå i midt i sesong for utbedring/ombygging, kontra å 

vente til slutten av sesongen. Styret var enig om at dette ligger innenfor 

anleggskomiteens og DL beslutningsmyndighet. 

 

Håkon Helgesen ønsket at klubben skal gå til innkjøp av et lydanlegg til bruk 

på arrangementer (musikk/mikrofon). Vedtatt. 

 

Einar Ager-Wick formidlet bekymring fra noen medlemmer om at avtalen med 

Bjaavann gir mindre tilgang til starttider på banen for klubbens egne 

medlemmer. Dette da Bjaavann sine medlemmer er langt «flinkere» å benytte 

tilbudet om gjensidig gratis spill enn det våre medlemmer er. Styret vil 

evaluere etter at avtalen utløper ved sesongslutt. 



 

 

    

34/21   Lønn daglig leder      B-sak 

  

 

 

 

 

Nes Verk, 02. april 2021 

 

 

Asbjørn Sauesund (ref.) 


