
 

 

Protokoll – styremøte 03/2021 

På Klubbhuset, kl. 18:00 – 20:30 

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

(LB), Rita Holst (RH), Øyvind Larsen (ØL),  

Via telefon: Per Sigurd Aulin (PSA)  

Forfall: Anne Marie Schumann (AMS) 

Referent: Glenn Ugland (GRU) 

 

 

 

 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

22/2021 Gjennomgang av medlemstall og admin 
 

• Antall medlemmer: 955  
 

• Admin: Har gått i gang med prøvemedlemskap 
– men ikke fått den uttelling vi håpte.  
Ellers god trøkk rundt klubbhuset og på banen. 
Prøver å informere mest mulig om aktiviteter 
og etikette på banen.  
Medlemsundersøkelse er også sendt ut. 

GRU 
 

 

23/2021 Teknisk gjennomgang.  

 

• Espen og Glenn inviterer til en teknisk 

gjennomgang på microsoft teams for de som 

ønsker eller trenger dette. Spesielt til 

utvalgsledere og personer med verv i klubben.  

 

 

EO/GRU 
 
 
 

 
 
 
 
 

24/2021 
 

Gjennomgang utvalg  
 

VB/GRU  
 
 



 

 

• Junior – Bra aktivitet, Juniorgruppa er aktiv å 

reiser rundt for å spille turneringer i sør-øst 

regionen. Vi skal arrangere Narvesen Tour 

11.Juli som blir en fest for barn og juniorer! 

• Senior – Står fortsatt uten formell leder i 

utvalget. Har fått en del avlysninger rundt sine 

turneringer, men skal nå være i gang. 

Seniorgruppa burde bli inkludert i 

turneringsutvalget.  

• Miljø – Har fått på plass flotte blomster på 

terrassen og ser på flere muligheter til å gjøre 

plassen rundt klubbhuset litt penere. Mange 

gode innspill og dialog angående 

klubbhusutvikling. 

• Turnering – Ingenting å rapportere her.  

• VTG – Så langt i år er det ikke veldig god 

innmeldingsprosent på alle deltagere på 

kursene. Vi må også fokusere på å få satt opp 

flere kurs i fremtiden.  

• Bane – Pågående dialog angående flere 

prosjekter. 

 
 
 

25/2021 
 Årshjul gjennomgang 

 

• Litt begrenset gjennomgang pga. manglende 

internett på klubbhuset denne uken, men 

årshjulet fra NGF er iallfall innført. 

EO/VB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/2021 
Course Marshall 2021  

 

• Vi har endelig greid å få en Course Marshall 

som jobber 4-5 dager i uken, 4-5 timer om 

dagen. Veldig gode tilbakemeldinger! 

GRU  



 

 

• Han tar seg en runde på banen og sjekker at 

spilletempo er OK, minner om nedslagsmerker 

og divots, samt bunker rakene skal legges 

tilbake i bunker.  

• Vi trenger flere personer til å kunne utføre 

denne jobben i helgene og noe på kveldstid.  

 

 

27/2021 
HMS  

• Vi hadde en uheldig hendelse på driving 

rangen hvor en golfball traff plukkebilen – vi 

har skrevet en rapport på dette og snakket 

med alle involverte.  

GRU/VB  

28/2021 
Presentasjon «prosjekt gode greener»  

 

• Vi går igjennom presentasjonen fra Nils Plathe 

som omhandler et prosjekt for å få vekk 

mosen fra våre greener og samtidig få de mer 

jevne.  

• Prosjektet ser veldig positivt ut, og vi har troa 

på at dette prosjektet kan bli bra. 

• Prosjektgruppen informerer styret om videre 

fremgang. 

Alle  

29/2021 
Golfbiler / EAGL 

• Vi har nå 10 biler klare til utleie, vi har 

dessverre ikke fått våre egne biler da disse er 

fortsatt på vent til levering, men vi har fått låne 

4 biler av forhandleren slik at vi får den 

inntekten vi trenger.  

• EAGL – vi venter på grønt lys fra utvikler slik at 

vi kan gå i gang med nytt utleiesystem for 

golfbilene.  

GRU 
 
 
 
 
 
 
GRU 

 

30/2021 
Driving Range 

• Mye mindre problemer med betalingsløsningen 

på ballautomaten.  

GRU/EO/ØL  



 

 

• Vi har mottatt ny ballmaskin, som monteres 

den 28.Juni, Den har plass til 6000 flere baller 

enn den maskinen vi bruker i dag.  

• Vi har fått beskjed om at våre SOLO kort 

skaper noe problemer med 

betalingsautomaten på ballmaskinen, så vi ser 

på løsninger for å unngå dette videre.  

31/2021 
Kontraktutvidelse – Gordon Murray 

 

• 12 mnd utvidelse på eksisterende kontrakt 

vedtatt 

VB  

32/2021 
Klubbhus  

• LB inviterer VB og ØL til befaring. 

LB/ALLE  

33/2021 
Starttider – Juli måned 

 

• Glenn lager booking tekst som omhandler at 

klubben kan flytte spillere på starttider 10 

minutter bakover eller 20 minutter fremover, 

dette for å få utnyttet alle starttider mest mulig 

og fylle starttidene.  

GRU  

34/2021 
Parkeringsplass 

• Stian har nå planert et område på 

parkeringsplassen slik at vi har bedre plass til 

parkering.  

• Vi må merke opp plassene før juli måned slik 

at vi får utnyttet plassen mest mulig.  

GRU  

35/2021 
Tilbakemeldingsrutiner - ansatte 

• Gjennomgang av rutiner for hvordan styret skal 

gi tilbakemeldinger til ansatte 

. 

VB  

 



 

 

Neste styremøte er avtalt Mandag 9.august 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    Rita Holst 

 

Lasse Buvarp               Øyvind Larsen 

 

 

   

 

          

 


