
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 4/20 
 

 

Tid  Mandag 17.08.20   18:000 – 19:15 

Sted  Gamleskolen 

 

Tilstede  Hans Ole Ziegler   leder 

   Thora Tellefsen Walle  nestleder 

   Harald Børresen   styremedlem 

   Torill Pjaaka    styremedlem 

   Øyvind Vågsnes   varamedlem 

   Ingunn Molund Vågen  varamedlem 

   Søren Robert Sørensen  banemester 

   Asbjørn Sauesund   daglig leder  

 

Ikke tilstede  Einar Ager-Wick   styremedlem 

 

 

   31/20 Referat fra styremøte 3/20  

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

   32/20 Brev / rapporter / referater 

  Ingen saker 

 

   33/20 Medlemsutvikling 

  Golfklubben har per 31.7. 954 medlemmer mot 905 på samme tidspunkt i fjor.

  

   34/20 Økonomirapport 

  Det har vært en svært god sesong økonomisk. Inntektene per 31.7. er  

  1 074 000 kr høyere enn på samme tid i fjor, samtidig som kostnadene er  

  357 000 kr lavere. Samlet gir dette et resultat som er 1,43 mill. kr bedre enn 

  samme periode i fjor. 

 

Postene med størst utslag er:  

Greenfee +782 000 kr 

Kontingenter + 244 000 kr  

 Driving range + 197 000 kr 



Driftsutgifter bane – 297 000 kr 

  

 

  35/20  Avtale om redusert baneleie frem til 2030 

 

  Hovedkontrakten mellom Arendal & Omegn Golfklubb og A/S Jacob Aall & 

  Sønn gjelder til 31. desember 2055.  

 

  Det ble i 2015 forhandlet frem en avtale mellom partene om midlertidig  

  redusert baneleie for sesongene 2016-2020. 

   

  Styreleder og daglig leder har de siste månedene hatt flere møter med  

  representanter fra A/S Jacob Aall & Sønn med mål om å oppnå en avtale om 

  fortsatt redusert baneleie. A/S Jacob Aall & Sønn viste velvilje i møtene, og vi 

  kom frem til et avtaleutkast som sikrer AOGK fortsatt redusert baneleie, men 

  med en oppside for A/S Jacob Aall & Sønn om inntektene (indeksregulert) til 

  klubben øker ut over nivået vi har hatt i foregående 5-årsavtale. Avtaleutkastet 

  gjelder for årene 2021 – t.o.m. 2030. 

 

  Forslag til avtale ble enstemmig vedtatt av styret, og styreleder ble utpekt til å 

  signere for klubben. 

 

 

36/20  Eventuelt 

 

  Harald Børresen orienterte om at det virker å være en del usikkerhet blant 

  medlemmer rundt dette med beregning av hcp (nye WHS).  

  Administrasjonen vil vurdere hvordan kunnskapen kan spres på dette området.   

 

  Harald Børresen fremsatte et spørsmål til administrasjonen om hvilke HMS-

  tiltak som var på plass i klubben. Daglig leder og banemester orienterte. 

 

  Harald Børressen ønsket en orientering om eventuelle støpearbeider på utvalgte 

  veier på banen, og hadde samtidig et tilbud om at dugnadsgjengen ville kunne 

  bidra. Banemester i samarbeid med leder av baneutvalget vil vurdere når, og 

  hvordan dette arbeidet skal utføres. 

 

  Daglig leder orienterte om at Kenneth Aslaksen har valgt å trekke seg fra 

  idretts- og baneutvalget. 

 

   

 

Nes Verk, 19. august 2020 

 

 

 

Asbjørn Sauesund (ref.) 


