
Protokoll – styremøte 02/2021 

På Klubbhuset, kl. 18:00 – 20:00 

Til stede: Vidar Borgen (VB), Espen Olsen (EO), Lasse Buvarp 

(LB), Anne Marie Schumann (AMS), Rita Holst (RH), Øyvind 

Larsen (ØL), Per Sigurd Aulin (PSA)  

Referent: Glenn Ugland (GRU) 

 

 

 

 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

15/2021 Medlemstall og admin 
 

 905 medlemmer  

 17% kvinner  

 168 medlemmer under 40 år som er en 
stor oppgang. 
 

Ellers er det mye henvendelser om booking, 
medlemskap og drivingrangen. 
Litt problematisk med bilutleie ettersom de nye 
golfbilene er meget forsinket på levering.  

GRU 
 

 

16/2021 Gjennomgang av økonomi 1.kvartal  
 

 Positive tall - har vært noen ekstraordinære 

utgifter til grøfting, men har en god økning på 

medlemsinntekt.  

 Ligger noe bak budsjett på treningssenter pga 

korona stengt men håper å få kompensasjon 

for dette. 

VB/TJ 
 
 
 

 

 
 
 
 

17/2021 
 

Gjennomgang utvalg  
 

 Junior – Bra aktivitet, årets junior treninger går 

hver onsdag og for de som ønsker har vi laget 

VB/GRU  
 
 
 



ekstra treningspakker som inkluderer ekstra 

treninger + goder. Knøtte-golfen starter opp 

05.Mai.  

 Senior – Står fortsatt uten formell leder i 

utvalget. Går i gang 12.mai hvis det lar seg 

gjennomføre.  

 Miljø – Går i gang med dekorering av blomster 

rundt klubbhuset i midten av mai måned. 

Skal også ha et møte med EGG AS som skal 

se på klubbhuset – fokuset er å finne en bedre 

struktur i klubbhuset enn det vi har i dag.  

 Turnering – Årets turneringer er i gang, ble 

noe problemer med åpningsturneringen 1 mai 

og endelig resultatliste ble ikke offentliggjort før 

mange timer senere. TL har fått beskjed for 

videre håndtering av resultater som ikke blir 

sendt inn.  

 

Bjaavann GK skal i år arrangere veldedighets 

turneringen GOLDEN CHILD til inntekt for 

barnekreft. 

 VTG – Litt for få kurs planlagt fremover i tid – 

ellers har vi gjennomført 2 kurs med totalt 32 

deltagere.  

 Bane – Banekomiteen har fått 2 nye 

medlemmer – Lasse Kleven (greenkeeper) og 

Nils Oskar Plathe (bjaavann historiker og 

golfspiller) 

 
 

18/2021 
 Top Nordic Golf 2021  

 

 Vi har fått en henvendelse fra klubbene på 

østlandet som ønsker å endre reglene for spill 

på de norske banene.  

Bjaavann blir med på endringene under 

forutsetninger at vi kan gå tilbake til gammel 

avtale når som helst.  

 Nye regler kan leses her: 

https://bjaavanngk.no/medlem/top-nordic-golf 

GRU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19/2021 
Greenfee avtaler 2021  

Bjaavann sine medlemmer har følgende rabatt på 

greenfee priser hos klubbene på Sørlandet i 

2021:  

 

 Kristiansand Golfklubb - 100,- rabatt  

 Mandal Golfklubb – 100,- rabatt  

  

20/2021 
Asfaltering 

 

 Glenn har innhentet priser fra NCC for å 

asfaltere en utvidelse av parkeringsplassen + 

veier rundt klubbhuset.  

Dette er noe klubben ikke kan ta seg råd til, 

men nå vet vi i hvert fall en ca kostnad så får vi 

se om dette er noe vi kan søke om å få dekket 

av midler fra kommunen.  

 Glenn henter inn ny pris for å få asfaltert disse 

2 flekkene med grus på veien inn til 

golfanlegget.  

GRU  

21/2021 
Driving Range status  

 

 Godt i gang med salg av rangekort og det nye 

systemet. Har noe barnesykdommer i den nye 

betalingsmaskinen med levrandør jobber med 

å fikse dette.  

 Vi ser på priser for å skifte ut ballmaskinen da 

dette er svært nødvendig for å ikke slite ut 

gjengen som jobber dugnad på driving rangen.  

 Vi har også fått pris + tegning på utvidelse av 

driving rangen ved bygg av 2 etasjer. Tilbudet 

er fra bico. Styret ser nærmere på hvordan vi 

kan få tak i midler til dette.  

 Treningsområde – Vi håper å komme i gang 

ganske snart med grunnarbeidet for å skape 

plass til ny puttinggreen + chipping område i 

skogen bak parkeringsplassen på driving 

rangen.  

VB/EO/ØL  

 



Neste styremøte er avtalt Mandag 14.Juni 2021 på Bjaavann GK, klubbhuset klokken 

18:00 

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       Espen Olsen    Anne Marie Schumann  

 

Lasse Buvarp               Øyvind Larsen 

 

 

   

 

          

 


