
 
 

STYREMØTEREFERAT 

MØTE 6/22 
 

 

Tid  Mandag 12.12.22   18:000 – 20:30 

Sted  Lounge i klubbhus 

 

Tilstede   

Hans Ole Ziegler    leder 

Øyvind Jørgensen    nestleder 

Håkon Helgesen    styremedlem   

Karstein Bertheussen    varamedlem 

  Audunn Einarsson    daglig leder 

Kenneth Aslaksen    styremedlem 

Marit Henriksen    styremedlem 

Ingunn Molund Vågen   styremedlem  

Søren R. Sørensen    banemester 

 

   43/22 Referat fra styremøte 4/22   

Vedtak: Godkjent 

 

   44/22 Brev / rapporter / referater 

Hyggelig julehilsen fra våre æresmedlemmer Karin og Birger.  

 

   45/22 Medlemsutvikling   

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

utvikling, og klubben har nå 84 flere medlemmer enn på samme tid i fjor. 

Vedtatt: Tatt til orientering.  

 

 

   46/22 Økonomirapport 

Resultat- og balanserapport per 30.11. ble presentert av DL. Ingen store avvik i 

forhold til budsjettert resultat. 

Vedtatt. Tatt til orientering. 

Styret minnet om at strøm – utgifter / inntekter ifm. Ladestasjoner skal 

synligjøres f.o.m 2023 

 

 

   47/22 Simulatorbygg – orientering 



Banemester orienterte om fremdrift og utvikling. Der har vært noen 

forsinkelser og prisøkning på noen leveranser. Banemester, DL og 

anleggskomite leder tar en gjennomgang i forhold til avvik og mottatte 

fakturaer får å avklare status.  

 

 

48/22   Kjøp av dumperhenger 

DL orientert om at dumpehenger som klubben har brukt eies av nåværende 

banemester som tar den med seg når han slutter. Forslag og anbefaling fra 

banemester og DL at det er nødvending å ha en dumperhenger. 

Tilbud på brukt henger er innhentet. 

 
Enstemmig vedtatt:  

Styret vedtar å kjøpe Pronar T679/4m dumperhenger med kornkammer.  

Pris 100.000, - kr eks. moms 

 
49/22   Daglig leder – orientering 

Daglig leder takket for tilliten fra styret. Han presenterte sine visjoner for 

jobben og orienterte tid i stillingen. 

 

50/22  Årbok 

DL informerte om at arbeid med årboken har begynt og komitelederne har 

allerede levert sine årsberetninger og planen er å være tidligere ute med å 

fullføre årbok 2022. 

Vedtak: For fremtiden skal årboken være selvfinansiert for å rettferdiggjøre 

trykking. 

 

51/22   Ny Golf pro – Status 

DL orienterte om at Ola Axelsson har ansatt en ny pro Trond Hindrum fra 

Gvarv som skal ha AOGK (60%) som arbeidsted. Avtalen er ellers likt 

tidligere år.  

 

52/22   Sportskomite – Treningsavgifter og Utviklingsfond 

Egenandel ønsker sport å fjerne for 2023. Sportsgruppa tror det vil øke 

deltagelsen på fellestreningene og oppmuntre til økt trening blant 

medlemmene, som kan føre til at de blir lengre i golfsporten.  

Vil bli vurdert i budsjett prosessen. 

Sportsgruppe presenterte et forslag om at klubben oppretter et utviklingsfond 

hvor klubben hvert år setter av en sum penger i budsjettet for å økonomisk 

hjelpe unge spillere på vei opp og frem. Sportsgruppen legger frem et konkret 

forslag som ivaretar klubbens vedtatte mål og verdier. 

  

 

53/22  Eventuelt 

Ingen saker.  

 

Nes Verk, 12. desember 2022 

 

 

Auðunn Einarsson (ref.) 


