
 

 

Protokoll – Styremøte 05/2022 

På klubbhuset Bjaavann GK, 4. oktober 2022, kl. 17:00 – 19:00 

Til stede 

Lasse Buvarp, Espen Olsen, Svein Tange Jensen, Glenn Ugland, 

Elisabeth Aas Lyngby, Kenneth Mayer 

Fravær: Øyvind Larsen, Anne Marie Schumann, Johan Winge  

 

Agenda: 

• 24/22 Oppdatering adm  

• 25/22 Oppdatering greenkeeper  

• 26/22 Informasjon vedrørende NM 2023, planer og organisering 

• 27/22 Gjennomgang av styringsdokumenter - -status på gjennomføring 

• 28/22 Økonomi 

• 29/22 Status utviklingsprosjekter – treningsfelt, range etc 

• 30/22 Organisasjon – diskusjon av forslag til ny organisering av klubben 

• 31/22 Evt  

 

 

Sak Beskrivelse Beslutning/kommentar Ansvarlig Frist 

24/22 Oppdatering admin: 

Iverksatt tilbud til nye medlemmer som melder 
seg inn. Betal for 2023 og spill gratis ut 2022. 
Kun 8 nye medlemmer så langt.  

Styret diskuterte andre tiltak for å hindre 
frafall av medlemmer. Spesielt viktig å beholde 
de som ble medlemmer under Pandemien da 
golf var den eneste aktiviteten. 

Adm har fokus på å få inn utestående 
kontigenter og treningsavgifter. Dette beløper 
seg til ca 130.000,-. 

 

Tilbudet står ut sesongen 

 

Glenn kommer opp med et 
forslag 

 

Dette er et viktig arbeid. Bra at 
adm følger opp 

 

Glenn 

 

Glenn 

 

 

Glenn 

 

 

 

 

14/10 

 

 

 

 



 

 

Medlemsundersøkelsen var i det hele god for 
Bjaavann. Medlemmene er i det store veldig 
dogt fornøyd med arbeidet som blir gjort i 
klubben. Nesten 40% av våre medlemmer ga 
sin tilbakemelding. Beste score av de store 
klubbene i landet og våre medlemmer var 
mest fornøyd. Det kom også noen skriftlige 
forslag til forbedringer som styret vil ta 
behandle 

Nå når sesongen nærmer seg slutten vil 
fokuset bli på å rydde opp i div systemer slik at 
status medlemmer, betalinger, innbetalinger 
blir ajour. 

Fortsatt litt uklarhet med betalinger og 
tjenester levert fra EAGL. Dette må vi ta tak i 
og et møte må finne sted før neste styremøte 

  

Undersøkelsen blir lagt inn på 
styrets gruppe på teams. Alle 
henstilles til å lese gjennom slik 
at vi kan diskutere konkrete 
tilbakemeldinger på neste 
styremøte. 

 

 

Viktig slik at alt 
medlemsregisteret er oppdatert 
og tall til forbundet blir riktig 

 

Glenn tar kontakt med de og 
setter opp et møte. 
Styreformann og Espen deltar 

Alle 

 

 

 

 

 

Glenn 

 

 

Glenn 

15/11 

 

 

 

 

 

15/11 

 

 

15/11 

25/22 Oppdatering fra Greenkeeper: 

Arbeidet med banen og tilstøtende spilleflater 
går bra. God giv i gruppa. Fokuserer nå på 
forberedelser til vinteren. Mye sanding og 
lufting. 

Laget ny side på hjemmesiden hvor 
Greenkeeper legger ut litt mer informasjon 
som forklarer hva som skal bli gjennomført 
fremover og hvorfor. 

Arbeider med å kartlegge behovet for 
ressurser til neste år. Ønsker å gi timekontrakt 
til en ressurs fra mars. 

Høstdugnad er satt til 29/10. Arbeidet som skal 
gjøres er avklart med dugnadskomiteen. 
Legges opp i golfbox hvor medlemmer kan 
melde seg på. 

Føler de arbeider i tråd med handlingsplanen 
for 2022. Mangler å få lagt grøft på hull 2 i rør. 
Avventer for å få gratis rør fra kommunen. 

De er 6 ressurser i teamet. Stian, Kostas, 
Kenneth og tre innleide. 

Vurderer å kjøpe inn litt sand, frø, etc nå i høst 
da prisene bare vil stige. Avklares med styret 
før innkjøp iverksettes. 

 

 

Styret er veldig godt fornøyd 
med arbeidet Greemkeper med 
team utfører. Banen er i 
utmerket stand og vi ser klare 
forbedringer fra tidligere år. Det 
hjelper også at vi nå har litt 
penger å bruke, men det skal ikke 
ta bort innsatsen og gløden som 
er i teamet. God jobbet. 

Kenneth  



 

 

26/22 Informasjon vedrørende NM 2023, planer og 
organisering: 

Bjaavann Golf klubb er tildelt NM 2023. 
Turneringen vil bli avholdt første uken av 
august og klubben har fått Nils Plathe til å ta 
rollen som prosjektleder. Det har vært avholdt 
flere møter med Forbundet og de er veldig 
godt fornøyd med våre foreløpige planer. Om 
kort tid vil det legges ut en artikkel på våre 
hjemmesider med informasjon om prosjektet. 
Vi vil også oppmuntre medlemmer til å delta i 
arbeidet frem til NM uka, men også melde seg 
som frivillige under selve NM. 

 

 

 

 

Styret er veldig godt fornøyd 
med at Nils har påtatt seg denne 
oppgaven og ser frem til videre 
samarbeid fram til NM og 
gjennomføringen. 

Nils Plathe  

27/22 Gjennomgang av styringsdokumenter - -status 
på gjennomføring: 

Bjaavann har to viktige styringsdokumenter: 

Masterplan og Virksomhetsplan. 

Styret foretar gjevnlig en gjennomgang av 
disse for å påse at aktiviterer som 
gjennomføres og planlegges gjennomført er i 
tråd med vedtatte planer. Planene skal også 
årlig revurderes og endringes slik at de er 
relevante for den status / situasjon som 
klubben er i. 

I 2022 har klubben satset mye på å oppgradere 
spillefeltet, tilrettelegge for bedre 
treningsfasiliteter og oppgradere klubbhuset 
for våre medlemmer og gjestespillere. Dette er 
ihht planene om å utvikle klubben sportslig 
samtidig som vi ivaretar bredden i klubben. 

Ingen vesentlige avvik for 2022. En revidering 
av planverket vil nå iverksettes for sesongen 
2023 og ut planperioden. 

 

  

 

 

Styrets medlemmer må studere 
plandokumentene og notere 
med forslag til 
endringer/forenklinger i 
dokumentene slik at de tilpasses 
klubbens behov og drift. 

 

Alle i styret, 
Kenneth 
Mayer 
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28/22 Økonomi: 

Klubben er i god driv. Vi ser at inntekssiden 
ikke samsvarer med budsjett på alle poster, 
men generelt er vi fornøyd med alle 
hovedinntektspostene. Budsjettet som ble lagt 
i fjor høst knyttet til inntekter var nok litt for 
optimistiske og farget av den enorme 
pågangen av nye medlemmer, aktivitet på 
range og antall gjestespillere under Pandemien 
da golf næremest var eneste lovlige aktivitet 
og range åp Sukkevann var under ombygning. 

Når det er sagt har styret og adm holdt god 
fokus på kostnadene og brukt mindre penger 
enn budsjettert selv om aktivitetsnivået og 
prosjektløpet har blir opprettholdt. 

Styret har bemerket av prosjektene kan 
budsjetters litt anderledes for å hindre 
kostnadsoverskridelser. Samtidig er dette 
basert på mye frivillig bistand utover hva en 
normalt kan forvente. 

Alt i alt er styret godt fornøyd med resultatet 
så langt. 

Kort sammendrag pr 31.8.22: 

Resultatet ved utgangen av august ble:   

Kr 1.061.960, - mot budsjettert kr 324.520 - og kr 1.912.973, - i 2021.   
Hovedtall: På driftsinntektssiden ligger vi totalt kr 425.666, - under 
budsjett og kr 439.353, – over fjoråret. 

Driftskostnader er totalt kr 1.153.057, -lavere enn budsjett, og kr 
1.293.965, - mer enn i 2021. 

 

Styret er fornøyd med 
fremleggelsen av regnskapet og 
resultatet. Det vil bli innført noen 
endringer for budsjettering av 
prosjekter. Dette for å minske 
risikoen for 
kostnadsoverskridelser. 

 

Glenn/Lasse 

29/22 Status utviklingsprosjekter – treningsområder 
og range: 

Som de fleste har fått med seg fikk ny 
puttinggreen prioritet i prosjektporteføljen. 
Dette slik at den er satt og klar for bruk innen 
NM neste år. Mye av større endringer vi vil 
gjennomføre i vinter/vår 2023 vil være rettet 
inn mot NM og inngå i en større plan. 

Den vil inngå i en søknad til kommunen for 
tippemidler sammen med ”flaten” i 
forlengelsen av parkeringsplassen hvor vi i 
første omgang vil plannere ut og så med et 
solid gress slik at det kan klippes i flere høyder 

 

 

Styret tar orienteringen til 
etterretning og mener arbeidet 
som legges ned i adm og av de 
frivillige er meget bra. Flott å se 
utviklingen som har vært og 
apluderer samarbeidet som nå er 
kommet på plasse med 
kommune og fylke. 

Styret mener vi bør ha som 
målsetning å ha en overordnet 

Øyvind/Glen
n 

15/11 



 

 

for å skape et varierende treningsområde for 
nærspill. 

Samtidig jobbes det med kommune og fylke for 
å se på klubbens totale plan for prosjekter 
fremover. Dette for å ”sette” dette riktig med 
tanke på retningslinjene for tildeling av 
tippemidler slik at vi ikke iverksetter prosjekter 
på en slik måte at vi blir forhindret fra å få 
tildelt det vi kan av offentlige midler. 

Rekkefølge, størrelse og formål vil bli nærmere 
orientert om når vi har hatt denne avklaringen 
med kommunen. 

Klubben ser også på prosjekter innen 
miljøkategorien. Dvs, bytte ut utstyr som 
benytter fossildrivstoff med elektrisk utstyr 
som f. Eks. Klippere, ballplukkere osv. 
Kommunen, fylke og flere banker har etablert 
fond for slike endringer / satsninger og vi har 
allerede fått en god del støtte gjennom disse. 

plan på plass før neste 
styremøte. 

30/22 Organisasjon – diskusjon av forslag til ny 
organisering av klubben.  

Styret har over en periode arbeidet med en ny 
organisasjon av Bjaavann Golfklubb. Med over 
1000 medlemmer, store arealer å holde 
vedlike/utvikle videre er dagens orgaisering 
ikke optimal. Mange av tjenestene har vært 
satt bort og styret mener at tiden er moden for 
å endre på dette. 

En komitee har jobbet fram et forslag til ny 
struktur og organisering og styret vedtok 
denne enstemmig. 

Det planlegges et medlemsmøte i november 
hvor status i klubben, informasjon om 
prosjekter og ny organisasjon vil bli presentert. 

Ny organisering  
 

 
  

 Dette vil nå iverksettes: 

 

 

Styret er godt fornøyd med 
prosessen og forslaget er 
godkjent. Svein vil jobbe videre 
med rekruttering av daglig leder. 

Forslag til annonse bør 
utarbeides innen fjorten dager. 

Mål om at mulige kandidater 
presenteres styret medio 
november 

Styret/ Svein 1.1.23 



 

 

Nikolai Langeland vil bli ansatt som HeadPro i 
klubben (70%) og hovedansvarlig for å utviklie 
og tilrettelegge for trening av klubbens 
medlemmer. Gordon Murray vil gjennom eget 
selskap bli engasjert på 60% og inngå i vårt Pro 
team. 

Glenn fortsetter sin eminente jobb som 
Klubbsekretær med litt endrede oppgaver. 
Blant annet vil han ta ansvaret for varer i 
proshoppen. 

Siw Frustøl engasjeres 100% og vil få ansvar for 
klubbens kiosk/kafe. Hun vil også bistå inn mot 
proshop, turneringer etc ved behov. 

I tillegg vil vi annonsere etter en daglig leder 
som vil få ansvaret for organisasjonen, 
oppfølgning av økonomien, daglid drift og ikke 
minst markedsarbeidet. 

Målet er å ha den nye organisasjonen på plass 
innen 1.1.23. 

31/22  Eventuelt: 

Etter tilbakemeldinger fra medlemmer må det 
foretas oppgraderinger i vårt treningsanlegg 
inne. Dette for å skape et bedre miljø, høyere 
utnyttelse og derigjennom inntekter. Dette bør 
sees på som normalt vedlikehold og tas 
innenfor budsjettet. 

Swingcatalysatoren foreslås flyttet til garasjen i 
låven. Dette for å bedre kunne anvende denne 
og tilby rettet trening til våre medlemmer. I 
dag er den montert i forrommet hvor alle som 
skal spille på simulatorene går gjennom. Dette 
skaper farlig situasjoner og forstyrrer 
opplæringen. 

Det utarbeides budsjett for flytting av 
Swingcatalysatoren. Foreløpige tall gir en 
kostnad på ca 100.000,-. 

Det er et ønske om å gjennomføre dette 
arbeidet under ett da det henger sammen. 
Arbeidet bør være ferdigstilt til innesesongen 
starter for fullt slik at vi kan kapitalisere på 
endringene. 

 

Styret tar orienteringen til 
etteretning. Normalt 
vedlikehold/oppgradering kan 
gjennomføres. 

Flytting av swingcatalysator må 
budsjetteres ferdig og legges opp 
til godkjenning på teams. 

Styret er positive til forslaget og 
ser fordelene med å gjennomføre 
dette før innesesongen starter 
for fullt. 

 

Øyvind/Styr
et 

 

 



 

 

Protokollen signeres normalt på neste styremøte og den signerte originalen 

arkiveres. Protokollen blir lagt ut på klubbens hjemmeside så snart alle 

styremedlemmene har godkjent den på teams- 

 

 

 

Lasse Buvarp       Øyvind Larsen       Espen Olsen      

 

 Svein Tange Jenssen                       Anne Marie Schumann 

 


