
 

 

Protokoll – Styremøte 06/2021 

På Klubbhuset, kl. 18:00 – 20:30 

Til stede: Vidar Borgen (VB), Lasse Buvarp (LB), Øyvind Larsen 

(ØL), Anne Marie Schumann (AMS), Rita Holst (RH) 

Referent: Glenn Ugland (GRU) 

Forfall: Espen Olsen & Per Sigurd Aulin 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

62/2021 Admin oppdatering 
• 2021 har vært et bra år, ca 1050 medlemmer 

på det meste.  

• 41 utmeldinger så langt denne høsten  

• Veldig lite utestående økonomisk  

• Mye problemer med bruk av golfbox som 

bookingsystem til treningssenteret, vi endrer 

bookingsystem til vår hjemmeside iløpet av få 

dager.   

 

GRU  

63/2021 Økonomi oppdatering 

• Veldig positive tall, vi ser ut til å gå godt i 

overskudd også i år.  

VB/ALLE  
 
 
 
 

64/2021  Rapport Bransjetreff 
• Administrasjonen og banemannskapet har 

vært på bransjetreff på Miklagard Golfklubb.  

Mye positivt og ta med seg videre.  

 
 

GRU  
 
 
 
 
 



 

 

65/2021 
 Bjelle Gård 

• Klubben har fått et par henvendelser fra Bjelle 

Gård som går på at det havner ganske mange 

golfballer i hagen og rundt huset hans. Disse 

ballene kommer som regel fra golfslaget man 

skal slå over bekken og inn til green på hull 1.  

• Vi skal ta et møte med Bjelle Gård, og i tillegg 

foreslå noen endringer til banemannskap. 

GRU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66/2021 
Ønsker fra banemannskap 

• Styret har fått en oversikt fra banemannskapet 

på hvilke maskiner de har trengsel for til neste 

sesong.  

Styret vedtar leasing av 2 nye green klippere 

og 2 nye fairway klippere 

ALLE  

67/2021 Gjennomgang utvalg.  

• Ingenting spesielt å gå igjennom her da 

sesongen er slutt for i år.  

• Det er et ønske fra styret at hvert utvalg setter 

opp et budsjett for neste års planer.  

• Glenn lager en nyhet på hjemmesiden som 

henviser til at vi trenger nye krefter i 

turneringsutvalget 

ALLE  

68/2021 Styresammensetning 2022 

• Styret har begynt å tenke på sammensetning 

for 2022. Styreleder ber om tilbakemeldinger til 

neste styremøte 

ALLE  

69/2021 Drift av kiosk 2022 

• Klubben har diskutert drift av kiosk for 2022. 

• Vi fortsetter gode samtaler med Gordon. 

 

VB/EO/GRU  



 

 

70/2021 
Oppdatering klubbhusmøte 

• AMS har lagt frem en liten rapport fra første 

møte med utvalget som skal finne ut hvordan 

vi ønsker å endre strukturen i klubbhuset og 

utbygging av terrasse.  

• Neste møte med klubbhus utvalget er 

26.oktober.  

AMS  

71/2021 
Julebord / Styremøte 

• Styret og administrasjonen arrangerer 

styremøte 25.november hjemme hos Anne 

Marie Schumann.  

• Julebord etter styremøte i Kristiansand 

Sentrum.  

ALLE  

72/2021 
Endring i avtalen med Arendal GK 

• I avtalen med Arendal i dag kan alle våre 

medlemmer spille gratis på banen deres alle 

dager i året bortsett fra Juli måned.  

• Tillegg i avtalen mellom klubbene -  

 

Dager da den andre klubben har stengt banen 

i mer enn 4 timer grunnet terminfestede 

forbundsturneringer, eller andre turneringer der 

mindre enn 33% av startfeltet er klubbens 

egne medlemmer må våre medlemmer betale 

greenfee på Arendal sin bane.  

 

Eksempel: Bjaavann Gk arrangerer NSG 

turnering en lørdag formiddag. Denne 

lørdagen må bjaavann sine medlemmer betale 

greenfee hos Arendal GK dersom de ønsker å 

spille på deres bane.  

Dette gjelder ikke vanlige klubbturneringer.  

GRU/ALLE  

 

Neste styremøte er avtalt Mandag 25.November 2021 på Casa di Schumann i 

kongens gate, klokken 17:00 

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 

 

 

   

 

          

 


