
Protokoll – Styremøte 03/2022 

På klubbhuset Bjaavann GK, 15.06. 2022, kl. 17:00 – 18:30 

Til stede 

Lasse Buvarp, Espen Olsen, Øyvind Larsen, Johan Winge, 

Elisabeth Aas-Lyngby 

Fravær: Glenn Ugland, Svein Tange Jenssen Anne-Marie 

Schumann 

 

Agenda: 

 16/22 Oppdatering admin  

 17/22 Oppdatering greenkeeper  

 18/22 Oppfølging forrige styremøte referat 

 19/22 Retningslinjer private golfbiler + gi vekk spillerett? 

 20/22 Oppsummering GoldenChild + VÅR DAG   

 21/22 Oppdatering Sportsligplan  

 22/22 Kontraktsforhandlinger Gordon / Nico 

 

 

 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

16/22 Oppdatering admin: 

Klubben fortsetter den gode utviklingen. Runtiner for 
drift av klubbhus begynner å falle på plass og 
tilbakemeldingene på ombygningen er generelt gode. 
Medlemsmassen er fortsatt positiv dog noe lavere 
økning enn på samme tid i fjor. Passer 1000 
medlemmer. Økonomien er god og vi ligger foran 
budsjettert. 

Glenn  



17/22 Oppdatering fra Greenkeeper: 

Arbeidet med å forbedre vekstsgrunnlaget på tee, 
fairway og greenene fortsetter. Lagt opp en plan for 
gjødsling og såing ut sesongen. Godt humør i teamet og 
god støtte fra frivillige. Banen er i meget god stand. 
Greenkeeper holder budsjettet og følger 
handlingsplanen. Avventer gratis rør fra kommunen slik 
at Hull 2 kan ferdigstilles. Når flere av 
dugnadsarbeiderne er tilbake bliver det fokus på ryddig 
av kratt/høyt gress rundt banen. 

Kenneth  

18/22 Oppfølgning av saker i protokoll fra styremøte 2/22 

Glenn følger nøye opp beløp klubben har utestående. 
Bedret situasjon betraktelig. 

Klubben er tildelt NM 2023. Prosjektgruppe etableres i 
løpet av juni og planleggingen starter tidlig høst. 

Fokus på kostnadskontroll. Alle priser stiger og det er 
vigtig at klubbens ansvarlige planlegger innkjøp på en 
god måte. 

Premium medlemmer har nå årskort på rangen. Husk 
dette er personlig og gjelder vedkommende som har 
premium medlemskap. 

 

Glenn  

19/22 Retningslinjer bruk av privat golfbiler + utleie av 
spillerett grunneier har. 

På årsmøtet ble styret gitt i oppgave å utferdige 
retningslinjer for bruk av privat kjøretøy på Bjaavann 
Golfklubb sin bane. Etter å ha hentet inn informasjon, 
råd og veiledning fra Golfforbundet og andre baner som 
har vært i liknende situasjoner har styret utfrediget 
retningslinje og den bliver publisert på klubbens 
hjemmesider innen kort tid. 

 

Vedrørende henvendelse fra en grunneier om å “låne” 
ut sin spillerett til en navngitt person godtas. Viktig at 
grunneier (rettmessig eier av spilleretten) og lånetaker 
signerer en fullmaktsseddel hvor det fremgår navn, år 
og medlemsnummer/golfnummer, som gis til 
klubbsekretær for oppbevaring. Gyldighet på seddelen 
vil kun være av ett år av gangen og må fornyes pr 
sesong. 

 

 

Anne-Marie 

 

 

 

 

 

 

Lasse 

 



20/22 Oppsummering Golden Child og vårdag 

Veldig gode tilbakemeldinger på begge 
arrangementene. Godt med oppmøte og vell gjenomført 

 

  

21/22 Oppdatering Sportslig plan 

Roger Markussen med flere har utarbeidet en sportslig 
plan med flere dokumenter. Disse er lagt ut åp styrets 
område på teams og styremedlemmene bes lese 
gjennom innen juni. Ved ingen kommentarer godtas 
Sportslig plan og følgedokumenter. 

Lasse 1 juli 

22/22 Kontraktsforhandlinger Gordon/Nico 

Gordon har kontrakt om å drifte klubbens kafe og 
proshop + protjenester. Denne kontrakten går ut etter 
inneværende år. Klubben har satt i gang arbeidet med å 
definere våre behov for årene fremover og vårt 
behov/ønske vil styre valg av løsning. 

Nico er leid inn som en tilleggsressurs for å øke vår 
sprotslige satsning ihht handlingsplan godkjent på 
årsmøtet. Kontrakten er på et år og klubben vil se på 
denne tjenesten samtidig som vi vurderer videre drift av 
klubbens sportslige tjenester til våre medlemmer 

  

Protokollen signeres normalt på neste styremøte og den signerte originalen 

arkiveres. Protokollen blir lagt ut på klubbens hjemmeside så snart alle 

styremedlemmene har godkjent den på teams- 

 

 

 

Lasse Buvarp       Øyvind Larsen       Espen Olsen      

 

 

Johan Winge              Svein Tange Jenssen  Elisabeth Aas-Lynby 

 


