
Protokoll – styremøte 05/2021 

På Klubbhuset, kl. 18:00 – 20:30 

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

(LB), Øyvind Larsen (ØL), Per Sigurd Aulin (PSA), Anne Marie 

Schumann (AMS) 

Ikke tilstede: Rita Holst 

Referent: Glenn Ugland (GRU) 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

 Agenda styremøte 13.09.2021 
 

 Oppfølging forrige styremøte (VB) 
 Besøk fra Thomas Moy (VB) 
 Admin oppdatering (GRU) 
 Økonomi (VB) 
 Rapport klubbmesterskap 
 Rapport Srixon Tour 
 Rapport Golfjentene 
 Range-prosjekt 
 Presentasjon resultater og forslag til tiltak 

fra Prosjekt gode greener 
 Rapport Klubbmesterskap (VB) 
 Simulatorsesong - plan for drift (GRU) 
 Oppfølging Prosjekt Klubbhus 
 Søknadsansvarlig / Kursing (VB) 
 Forbundsturneringer 2022 (VB) 
 Vinterbane 2022 (VB) 
 Private kjøretøy  
 BjaavannGK + ArendalGK  

 

ALLE  

50/2021 Besøk fra Thomas Moy (sponsoransvarlig) 

 Thomas informer styret om hvordan planen 

videre blir for å skaffe mer sponsormidler til 

klubben. 

 Styret er fornøyd med utviklingen på sponsor 

biten og resultatet er bra! 

VB/EO/ALLE  

 
 
 
 

51/2021 Admin oppdatering  
 

GRU  
 
 



 Glenn informerer om veldig positive vibber på 

medlemsmassen. Mange har benyttet seg av 

medlems tilbudet vi har annonsert, som gjelder 

ut året + neste år.  

 6 personer har hatt prøvemedlemskap i 2021 – 

dette har resultert i 1 nytt medlem til klubben.   

 Vi fjerner prøvemedlemskapet for resten av 

året og må se nærmere på hvordan dette kan 

bedres i samarbeid med NGF.  

 
 
 

52/2021 
Rapport Klubbmesterskapet 

 Klubbmesterskapet ble gjennomført med 86 

deltagere, hvorav junior sitt klubbmesterskap 

ble arrangert helgen før.  

 Klubben er stort sett fornøyd med antall 

deltagere, men skulle gjerne sett flere 

deltagere på junior siden og ikke minst dame 

siden.  

 
ALLE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53/2021 
Rapport Srixon Tour 

 Ingenting negativt å ta opp her. Arrangementet 

ble gjennomført knirkefritt og skryt fra både 

spillere og arrangør 

 

GRU  

54/2021 Rapport Golfjentene 

 47 glade jenter gjennomførte mange 

forskjellige golf øvelser og storkoste seg.  

 Klubben ser verdi av å rekruttere flere jenter til 

sporten på denne måten og vil prøve å få til 

noe mer fortløpende 

 

GRU  



55/2021 Presentasjon, Resultater og forslag til tiltak 

fra «Prosjekt Gode Greener»  

 Positiv presentasjon, styret støtter prosjektet. 

 Budsjett 2022 vil ta hensyn til prosjektet 

 Vi vedtar innkjøp av en brukt slipemaskin 

umiddelbart. 

 

  

56/2021 Simulator sesong – plan for drift 

 Driftansvarlig Glenn Ugland har lagt frem en fin 

plan for å få gjennomført en simulator sesong 

med god aktivitet.  

 Informasjon om nye priser, nye simulatorer osv 

vil bli sendt ut i god tid før oktober.  

 Offisiell åpningshelg første helgen i oktober, 

men vi åpner uformelt før den tid 

 

GRU  

57/2021 
 Oppfølging Prosjekt Klubbhus.  

 Klubben går ikke videre med EGG arkitekt 

firma da det blir for kostbart. Vi ønsker en mer 

moderat plan for klubbhuset, og AMS skal lede 

et utvalg som skal se på dette.  

ALLE/AMS  

58/2021 
Forbundsturneringer 2022 

 Glenn lager oversikt over hvilke turneringer vi 

burde søke på – søknadsfrist 15.oktober.  

 

GRU  

59/2021 
Vinterbane 2022 

 Greenkeepere ønsker ingen Vinterbane for 

2021/2022 sesongen. 

Dette for å få banen i best mulig stand til 

hovedsesong. 

 Styret vedtar dette da vi har et flott 

treningssenter som kan brukes hele vinteren. 

ALLE  



60/2021 
 Private Kjøretøy 

 Ny diskusjon etter henvendelser fra to 

medlemmer. Egen rapport blir sendt de det 

gjelder. Ellers ingen endringer fra vedtak fattet 

i august 2021. 

 

ALLE  

61/2021 
 Bjaavann GK + Arendal GK 

 Vi fortsetter samarbeidet med Arendal GK om 

frittspill på banene våres i 2022 sesongen, 

men ser på muligheter for å endre noe 

bookingrettigheter for begges klubber sine 

medlemmer. .  

GRU  

 

Neste styremøte er avtalt Mandag 25.Oktober 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 

 

 

   

 

          

 


