
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 3/22 
 

 

Tid  Mandag 30.05.22   18:000 – 19:15 

Sted  Lounge i klubbhus 

 

Tilstede   

Hans Ole Ziegler    leder 

Øyvind Jørgensen    nestleder 

Kenneth Aslaksen    styremedlem 

Marit Henriksen    styremedlem 

Ingunn Molund Vågen   styremedlem 

Håkon Helgesen    styremedlem 

Asbjørn Sauesund    daglig leder 
  

    
Ikke tilstede      

Karstein Bertheussen    varamedlem 

 

 

 

   22/22 Referat fra ekstraordinært styremøte   

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

   23/22 Brev / rapporter / referater 

  Ingen saker 

 

   24/22 Medlemsutvikling   

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

utvikling, og klubben har nå 103 flere medlemmer enn på samme tid i fjor. 

 

 

   25/22 Private kjøretøy på banen 

Styret oppnevnte i møte 2/22 et utvalg som skulle fremme et forslag til vedtak. 

Utvalgets vedtak ble gjennomgått og enstemmig vedtatt med små endringer. 

Følgende ble vedtatt: 

 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KJØRETØY PÅ GOLFBANEN TIL 

ARENDAL & OMEGN GK  



Dette dokument beskriver retningslinjer og prinsipper for bruk av alle typer 

kjøretøy på golfbanen til Arendal & Omegn Golfklubb, private så vel som 

klubbens egne kjøretøy. Kjøretøy defineres i denne sammenheng som alle 

fremkomstmidler for persontransport som drives frem manuelt, elektrisk eller 

maskinelt.  

 

Klubbens overordnede synspunkt er at flest mulige bør gå under en golfrunde, 

og at kjøretøy kun bør benyttes av de som er avhengige av dette for å kunne 

spille golf.  

 

Ved utarbeidelse av retningslinjene har klubben forsøkt å ta hensyn til 

banepleie og tilgang for personer med særskilte behov. Banepleie har 

hovedfokus, da klubben vil sikre en godt vedlikeholdt bane over tid uten store 

ekstrainvesteringer.  

 

RETNINGSLINJER  

1. Det er bare tiltatt med bruk av kjøretøy på banen når klubbens 

administrasjon tillater dette.  

2. Det er kun klubbens egne kjøretøy som skal benyttes på golfbanen.  

3. Personer med legeattest som spesifiserer behov for golfbil, tilbys rabattert 

pris på leie av golfbil.  

4. Enkeltpersoner kan søke dispensasjon fra regel 2 ved særskilte behov. 

Eksempelvis ved behov for spesialbygde hjelpemidler tilpasset brukeren.  

5. Personer som er gitt spesialtillatelse fra klubbens administrasjon for bruk av 

private kjøretøy før disse retningslinjene var vedtatt første gang i 2022, kan 

fortsette å bruke disse. 

 

 

 

26/22  Forberedelser til ekstraordinært årsmøte 

  Oppgaver i forbindelse med ekstraordinært årsmøte ble fordelt. 

 

27/22  Eventuelt 

  Ingen saker 

 

Nes Verk, 01. juni 2022 

 

 

Asbjørn Sauesund (ref.) 


