
 

 

Protokoll – styremøte 04/2021 

På Klubbhuset, kl. 18:00 – 20:30 

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

(LB), Rita Holst (RH), Øyvind Larsen (ØL), Per Sigurd Aulin 

(PSA), Anne Marie Schumann (AMS) 

Referent: Glenn Ugland (GRU) 

 

 

 

 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

 Agenda:  

 Admin oppdatering  

 Gjennomgang utvalg  

 Ny Greenkeeper 

 Greenkeeper pool? 

 Økonomi  

 
 Prosjekt Driving Range 

 Prosjekt Klubbhus  

 Forberedelser til simulator sesong 

 Pensjonsavtaler for ansatte 

 Strukturering av styremøter  

 Golfbiler / EAGL 

 Private kjøretøy 

 Medlemstilbud 2021/2022 

ALLE  



 

 

36/2021 Admin oppdatering 

 Antall medlemmer: 988 

 Prøvemedlemskap – 2 aktive, har totalt hatt 5 

på prøvemedlemskap men har ikke vært det 

trøkket vi hadde håpet på.  

 Har vært en veldig bra sommer med mye 

greenfee spillere.  

 Ca 300 golfbiler utleid i juli måned.  

GRU 
 

 
 
 
 
 

37/2021  Gjennomgang utvalg  
 Dameutvalget – Antall damer i klubben 

vokser, vi er 143 per dags dato. 

Opprykk fra 3 divisjon til 2 divisjon i LAG NM  

Womens Golf Day arrangeres 31.August.  

 Juniorutvalget – Vi har i dag 84 registrerte 

junior spillere.  

Vi har ca 10 aktive på junior trening.  

Veldig bra oppmøte på trening sammen med 

Mats Ege.  

2 juniorer deltar på Junior NM.  

 Turneringsutvalget – Srixon Tour må få mye 

fokus fremover.  

 Seniorutvalget – Senior turneringene 

arrangeres hver torsdag ut september måned. 

Det blir ikke arrangert noe felles turer før til 

neste år.  

 Nybegynnerutvalget – Ingenting å melde 

 
ALLE 

 
 
 
 
 
 

38/2021 
Ny Greenkeeper 

 Bjaavann Golfklubb har signert en 100% 

kontraktsavtale med Kenneth Mayer (tidligere 

greenkeeper på KGK)  

 Kenneth Mayer tiltrer i stillingen Head 

Greenkeeper og begynner 1.November 

Greenkeeper pool?  

 Vi fikk en henvendelse fra KGK om å starte en 

greenkeeper pool for klubbene KGK-

GRIMSTAD-BJAAVANN.  

VB/EO/LB 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Med ny ansettelse og mange prosjekter på 

gang så har vi sagt at vi trenger tid til å få det 

nye teamet på plass før vi kan vurdere dette. 

39/2021 
Økonomi 

 Ser fortsatt bra ut. Kostnadssiden er under 

kontroll, og inntektene er solide. Gode 

inntekter fra både range, greenfee, og ikke 

minst medlemskontingenter. 

 

VB/TJ  

40/2021 
Prosjekt Driving Range 

 Øyvind Larsen og Espen Olsen presenterer på 

styremøte et Prosjekt på driving rangen for 

utbygging og bygging av treningsgreen.  

 Prosjektet ser positivt ut, og vi fortsetter videre 

planlegging og ser på muligheter for å skaffe 

tippemidler til dette.  

 Prosjektet kommer med ny oppdatering neste 

styremøte.  

 

ØL/EO  

41/2021 
Prosjekt Klubbhus 

 Nytt møte med EGG arkitekt firma 12.08.2021 

LB  

42/2021 
 Forberedelser til ny simulator sesong 

 Vi får levering av de 2 nye simulatorene 

(trackman) til ny simulator sesong.  

 Glenn gjør ting klart og bestiller inn det som 

trengs av artikler og tilbehør.  

 Ser også på muligheter for å arrangere 

turneringer gjennom vinteren.  

 
GRU 
 
 
 
 
 

 



 

 

43/2021 
Pensjonsavtale for ansatte 

 Styret har vedtatt en økning fra 2 til 4% for 

pensjonsavtale for ansatte.  

Alle  

44/2021 
Strukturering av styremøter 

 Styret og administrasjonen er enige om å 

endre litt på strukturen rundt styremøte og 

styreprotokoller.  

 Alle styreprotokoller skal signeres digitalt.  

GRU  

45/2021 
Golfbiler / EAGL 

 Administrasjonen og kiosken må fortelle alle 

som leier golfbil at EAGL appen må benyttes 

ved leie av golfbil  

GRU  

46/2021 
Private kjøretøy / lagring 

 Alle private kjøretøy 

(golfbil/golfboard/golfscooter) kan ikke lengre 

lagres på klubbens eiendom.  

 Alle private golfbiler kan ikke lengre ferdes på 

banen. Kun klubbens kjøretøy kan ferdes ute 

på banen 

GRU  

47/2021 
Medlemstilbud 2021/2022 

 Vi annonserer medlemstilbud i slutten av 

august måned – fritt spill ut året ved kjøp av 

medlemskap for 2022 sesongen.  

GRU  

48/2021 
Junior NM 2022 

 Dersom vi ønsker å arrangere NM 2023, så vil 

det være lurt å søke om å arrangere Junior NM 

i 2022.  

 Klubben søker om å arrangere junior NM 2022 

ALLE  



 

 

49/2021 
Inkasso selskap – samarbeid 

 Vi ser på muligheter for å få faktureringsbiten 

noe mer automatisert slik at administrasjonen 

slipper å purre på utestående manuelt.  

GRU  

 

Neste styremøte er avtalt Mandag 13.september 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.  

 

 

 

Vidar Borgen       Espen Olsen    Anne Marie Schumann  

       

Lasse Buvarp               Øyvind Larsen 

 

 

   

 

          

 


