
Protokoll – styremøte 05/2020 

På Klubbhuset Bjaavann GK - 02.07.2020, kl. 18:00 – 20:30 

Til stede: Vidar Borgen (VB), Espen Olsen (EO), Rita Holst (RH), 

Øyvind Larsen (ØL), Lasse Eidskrem (LE), Per Sigurd Aulin 

(PSA), Anne-Marie Schumann (AMS) 

Forfall : Ingen 

Referent: Glenn Ugland 

 

 

 

 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

59/2020   
Godkjenne protokoll fra forrige styremøte  

 Protokoll blir signert neste gang vi er 
samlet. 

 

 
Alle 

 

60/2020 Økonomi  

 For tidlig i måneden til å få noe rapport for 

juni måned – vil komme en oppdatering på 

neste referat.  

 
VB/TJ 

 

 
 
 
 

61/2020 
 

Søknader – Per Anders Havnes 
 

 Per Anders har tatt kontakt med oss og har 

et ønske om å få overført samtlige 

søknader som han har skrevet og lagret 

opp gjennom årene. Vi tar kontroll over 

disse og kan bruke de som mal i fremtiden.  

 
 

 
 
 GRU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



62/2020 
Økonomi Styring 

 Styret har gjort vedtak på at Glenn + Vidar 

har kontroll over hva som kan kjøpes – 

utvalgsledere + styremedlemmer må få 

godkjenning av styreleder. 

GRU/VB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63/2020 
 Gjennomgang utvalg.  

 

 Dameutvalget – Fungerer utmerket. Aldri 

vært så mange damer på turneringer 

tidligere. 115 registrerte damer i klubben.  

 Baneutvalget – Preben Lønn er valgt som 

ny leder i banekomiteen. Som golfspiller og 

historikk i klubben har han god erfaring.  

 Junior & Eliteutvalget – Fungerer 

utmerket. Leder i utvalget har gjort en 

fantastisk jobb. Narvesen Tour blir neste 

store happening for våre juniorer.  

Juniorene var på tur til Telemark sist helg, 

rapporten er bare positiv!  

 Nybegynnerutvalget – Fungerer 

utmerket. Har hatt ca 130 personer på 

kurs. 70-80 av disse har meldt seg inn som 

medlemmer. 

Styret har blitt enige om at vi kjører kurs i 

juli måned med et maks antall deltagere på 

12 stk slik at lederen i utvalget kan få seg 

en ferie etter en meget intens bølge med 

kurs.  

 Media & kommunikasjonsutvalget – 

Fungerer bra. Vi må bli mer aktive på 

andre plattformer som instagram og 

snapchat. Facebook og hjemmeside 

fungerer meget bra.  

 Turneringsutvalget.  

 
ALLE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Glenn får alt for mange oppgaver som 

turneringsleder og hjelper til med alle 

turneringer.  

Vi finner en løsning sammen med lederen i 

utvalget for å få flere til å kunne hjelpe til 

med turneringer. 

 

64/2020 
Medlemsoversikt 

 Vi har i dag ca 750 medlemmer – noe som 

forteller at vi har fått ca 170 nye 

medlemmer siden fjoråret.  

Alle medlemmer som ikke har betalt 

medlemskapet sitt er utmeldt av klubben, 

og vi har et meget reelt medlemstall i 

klubben for første gang på lenge. Ingen 

«døde» medlemsprofiler i registeret.  

 
GRU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65/2020 
Driftsoppdatering 

 Den daglige driften i klubben går veldig bra 

– det er et godt miljø blant ansatte og 

medlemmer. Aktiviteten på anlegget har 

også økt betraktelig.  

Vi prøver å være enda mer åpen og 

inkluderende for våre medlemmer og 

gjester.  

 
GRU 
 

 

66/2020 
Status bane og banemannskap 

 Mye arbeid ble gjort ukene før NM som ga 

et meget flott resultat.  

 Juli måned går til vanlig vedlikeholdsarbeid 

og ferie avvikling.  

 August/september skal det fokuseres på å 

støtteså greener / Vertikalskjære og dresse 

4-5-6-14-15-16.  

 Det må også dreneres på rangen, som vil 

få fokus når sommeren er over.  

 

SJ/PSA/VB  



67/2020 
 Utslag hull 18  

 Vi har ikke fått noen negative 

tilbakemeldinger foreløpig, så vi fortsetter 

med de utslagene som nå er på hull 18.  

 

LE/ØL  

68/2020 
Flomsikring  

 Søknad er sendt inn til kommunen for å få 

støtte til å flomsikre Bjaavann.  

 

 

VB  

69/2020 
Automatisert info skriv til nye medlemmer.  

 Vi begynner med en løsning sammen med 

loopify som vil være en enkel og flott 

løsning for å gjøre våre nye medlemmer 

bedre informert.  

GRU/VB/EO  

70/2020 
Bilder av banen.  

 Vi kontakter vår profesjonelle fotograf Eirik 

Andresen og spør om han kan ta noen 

flotte bilder av banen som kan brukes til 

markedsføring etc.  

 

GRU  

71/2020 
Sportslig utvalg 

 Styret er enige om at vi setter I gang et 

sportslig utvalg I klubben. Mer informasjon 

kommer.  

ØL/LE/VB  

72/2020 
 Prosjekt Simulator / innendørs trening 

fasiliteter.  

 Øyvind Larsen og Espen Olsen har laget 

en veldig flott presentasjon for å få en del 

av låve bygget til å bli en treningsfasilitet.  

Med en kostnad på ca 200-250 000,- så 

har styret vedtatt forslaget.  

Vi ser for oss at dette er tjent inn iløpet av 

2 år.  

ØL/EO  



73/2020 
Prosjekt Startbu – status  

 Monter/Optimera har levert matrialer – Vi 

håper å kunne få på plass denne iløpet av 

juli måned.  

 

ØL  

74/2020 
Ting som skjer på banen.  

 Vi lager et skriv til alle medlemmer hvor vi 

forteller om hvordan spillere må forholde 

seg til banearbeidere når de jobber på 

banen, og ikke minst at våre egne 

medlemmer må lære seg å kjøre golfbil 

med respekt for banen.  

GRU/VB  

 

Neste Styremøte er 06 August. 2020 klokken 18:00 – på klubbhuset Bjaavann 

Golfklubb.  

Protokollen som publiseres på klubbens hjemmesider er usignert (men godkjent av 

deltakerne). Dette for å kunne publisere protokollen raskt. Protokollen signeres 

normalt på neste styremøte og den signerte originalen arkiveres. 

 

 

Vidar Borgen        Anne Marie Schumann Øyvind Larsen 

 

Lasse Eidskrem      Espen Olsen          

 

 

   

 

          

 


