
 

 

Protokoll – Styremøte 04/2022 

På klubbhuset Bjaavann GK, 23.august. 2022, kl. 17:00 – 19:00 

Til stede 

Lasse Buvarp, Espen Olsen, Øyvind Larsen, Svein Tange 

Jensen, Glenn Ugland , Stian Johnsen, Kenneth Mayer 

Fravær: Anne Marie Schumann, Johan Winge, Elisabeth Aas 

Lyngby.  

 

Agenda: 

• 23/22 Oppdatering admin  

• 24/22 Oppdatering greenkeeper  

• 25/22 Økonomi 

• 26/22 Status utvalg 

• 27/22 NM 2023 

• 28/22 Kiosken fra 1.oktober 

• 29/22 Eventuelt.  

 

 

 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

16/22 Oppdatering admin: 

Klubben fortsetter den gode utviklingen – det har vært 
en veldig god sommer, men mye gode tilbakemeldinger 
fra både medlemmer og gjester.   
 
200 innmeldinger siden 01.01.2022 hvorav 60 av disse 
har tatt VTG kurs på Bjaavann GK.  
 
Administrasjonen(Glenn) drar på bransjetreff sammen 

Glenn  



 

 

med greenkeeperne på Utsikten GK 13-14 september for 
å dele erfaringer med andre golfklubber og finne mer 
inspirasjon.  
 
Course Marshall har vært en suksess dette året, og 
fortsetter så lenge vi kan. Tusen takk til Dag Ivar 
Andreassen og tidvis Gunnar Spørck som har stilt opp 
her.  

 

Administrasjonen lager tilbud på medlemskap som 
gjelder ut året + neste år som inkluderer fritt spill ut året 
dersom man betaler for 2023 sesongen.  

17/22 Oppdatering fra Greenkeeper: 

Arbeidet med å lufte store deler av banen fortsetter 
utover høsten. Greener, utslag, fairways og forgreens 
såes og dresses etter plan. Godt humør i teamet og 
veldig god støtte fra frivillige på dugnad. Banen er i god 
stand. Greenkeeper holder budsjettet og følger 
handlingsplanen. Avventer gratis rør fra kommunen slik 
at hull 2 kan ferdigstilles. Når flere dugandsarbeidere 
blir tilgjengelige vil vi ta mer kratt og skog.  
Oppvarmingsgreen er sådd, ferdig gress hentes fra 
nursinggreen som legges rundt green. Dette som ett 
ledd i å opparbeide og utvikle gode treningsfasiliteter 
for klubbens medlemmer og gjester.  

Kenneth  

18/22 Økonomi 

Bjaavann GK har en god økonomi. Fokus på kostnadene 
da vi ser en litt lavere inntekskurve enn budsjettert.  

Resultatet ved utgangen av juli ble: 

          Kr 1.575.416, 

- mot budsjettert kr 395.218 - og kr 1.956.650, 

- i 2021.   

Hovedtall: 

På driftsinntektssiden ligger vi totalt kr 189.474, 

- underbudsjett og kr 587.841, – over fjoråret. 

Driftskostnader er totalt kr 1.359.623, -lavere 

enn budsjett, og kr 972.674, - mer enn i 2021. 
 

 

 

Lasse  



 

 

19/22 Status Utvalg 

Turneringsutvalget – Leder av utvalget har trukket seg 
med umiddelbar virkning, så klubben må jobbe for å 
skaffe seg ny turneringsleder som legger ned god innsats 
for klubbens medlemmer. Glenn i administrasjonen tar 
seg av turneringene ut sesongen.  
 
Juniorutvalget – Fungerer utmerket, våre beste 
junuirspillere begynner å levere gode resultater på 
turneringer rundt om i landet.  
Vi har også lagt ut tilbud om kurs for de som ønsker å 
være med å trene barn i alderen 5-16 år-  

 

Nybegynnerutvalget – 137 har tatt VTG kurs hos oss 
siden April i år. Ca 40% av disse har meldt seg inn i 
golfklubben.  
Klubben må se videre på hvordan vi ønsker å 
gjennomføre kursdelen, da vi ser at det å fullføre kurset 
på 1 dag blir for mye informasjon på engang.  

 

Sportslig utvalg – Nye treningsgrupper er lagt ut i 
samarbeid med Nicolai Langeland, og kursene fyller seg 
opp rimelig fort noe som er gøy å se.  

 

 

Glenn 

 

 

Øyvind 

 

 

 

Lasse 

 

 

 

 

 

Øyvind 

 

20/22 NM 2023.  

Nils Plathe har takket ja til å være prosjektleder for 
NM2023 på Bjaavann Golfklubb.  
 
Nils kaller inn til møte iløpet av kort tid og vi setter i 
gang prosessen for å planlegge NM2023.  

 

Lasse/Glenn  

21/22 Kioskdrift fra 1.oktober 

 

Glenn får ansvaret med å finne løsninger for hvordan 
kiosken drives frem til banen stenger.  

Vi tar utgangspunkt i å holde kiosken åpen fra 10-16 i 
oktober med noe lengre åpningstid i helgene.  

Glenn  

22/22 Eventuelt.    



 

 

Glenn setter opp møte med EAGL  

Alle private kjøretøy som er parkert på anlegget mot en 
avtale må sies opp. Glenn tar kontakt med de det 
gjelder.  

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      

 

 Svein Tange Jenssen                       Anne Marie Schumann 

 


