
Protokoll – Styremøte 6/2022 

På klubbhuset Bjaavann GK, 15.11.2022, kl. 17:00 – 21:00 

Til stede: Lasse Buvarp (LB), Svein Tange Jensen (SVT), Espen 

Olsen (EO), Elisabeth Aas Lyngby (EAL), Johan Winge (JW).  

 

Forfall: Anne Marie Schumann 

 

Referent: Glenn Rune Ugland 

 

Agenda:  

 32/22 - Gjennomgang av protokoll 

 33/22 - Status Adm 

 34/22 - Status Greenkeeper 

 35/22 - Økonomi 

 36/22 - Daglig leder - status 

 37/22 - NM 2023- oppdatering 

 38/22 - Utviklingsprosjekter 

 39/22 - evt  

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

32/2022 Gjennomgang av forrige styremøte protokoll 
 

 Glenn jobber videre med forslag til tiltak 
for å beholde medlemmer i klubben. 

 Medlemmer av styret blir bedt om å lese 
nøye gjennom master og 
virksomhetsplan for å påse at aktiviteter 
og prosjekter gjennomføres i tråd med 
planene.   

 
 
 
GRU 
 
 
ALLE 

 
 
 
 

33/2022 Status Administrasjon  
 

 Årets peak på medlemstall ble 1084 

 67 utmeldinger så langt, disse blir utmeldt 
rett før nyttår.  

 
 
 
 
GRU 
 

 



 Det jobbes videre med å få inn 
utestående på medlemskap og 
treningsavgifter. Vi er godt under 
100 000,- 

 Vi har også hatt en gjennomgang av sak 
vedrørende bruk av EL-BOARD på 18 
hulls banen for Jørgen Flood og at styret 
beklager en noe uheldig behandling av 
denne saken.  
 

Styret har gått gjennom tidligere eposter 
og behandlinger og har nå trukket dene 
beslutning av tidligere avgjørelse ikke har 
vært helt presis.  
Jørgen Flood har gyldig grunn til å bruke 
sitt kjøretøy på 18 hulls banen under den 
forutsetning at han ordner gyldig 
forsikring på kjøretøyet sitt. Som 
kompensasjon for lang behandlingstid og 
uklare tilbakemeldinger får han 
oppbevare kjøretøyet sitt på låven 
kostnadsfritt i sesongen 2023.  
 

Status Treningssenter  
 

 280 faste timer booket hver måned 
gjennom vinteren November - Mars 

 Med åpen bane i hele oktober ble det 
dårlig med aktivitet på treningssenteret.  

 Omsetning for november og desember vil 
være klart til neste styremøte.  
 

Tusen takk til Øyvind Larsen, Snæbjørn 
Birnir og Gunnar Willy Jensen som har 
bygget et nytt simulator rom på dugnad 
slik at vi har 3 operative simulatorer for 
spill for våre medlemmer og gjester.  

 
 
 
 
 
 
 
GRU 

34/2022 Status Greenkeeper  
 
 

 Oppdatering 10.11.2022 
 

Banen er våt, men vi mener det fortsatt er 
muligheter for spill en stund til. Om det 
snur og frosten kommer må vi stenge.  
 

Vi tømmer vanningsanlegg og rensker 
grøfter rundt forbi som klargjøring til 
vinteren.  

 
 
 
 
 
KM/STJ 

 



 

Vi tester utbedring av greenbunkere og 
bruker rest sand til fra parkeringsplass 
om det er vellykket. 
 

Legging av fiberkabel på anlegget er 
utsatt grunnet mye regn denne perioden. 
Starter opp igjen snarest.  
 

Banen ser ok ut og er i skjøtsel  
 

Fortsatt ikke noe rør fra kommunen til 
utbedring av grøft hull 2. 
 

 

35/2022 Økonomi  

 Resultatet ved utgangen av oktober ble: 
Kr 345.192, - mot budsjettert kr 13.145 - 
og kr 1.270.760, - i 2021.  
Hovedtall: På driftsinntektssiden ligger vi 
totalt kr 480.623, - under budsjett og kr 
558.057, – over fjoråret. 
Driftskostnader er totalt kr 796.921, -
lavere enn budsjett, og kr 1.489.025, - 
mer enn i 2021.  
Det er i år investert i Klubbhus, 
Treningsgreen og Simulator for høyere 
beløp enn kostnadsbesparelsen mot 
budsjett.  
Likviditeten er nå anstrengt frem mot jul. 

LB  

36/2022 Status Daglig leder  
 
 

 Klubben utlyste stillingen flere steder på 
nett og har fått 18 søkere totalt 

 Ingen kvinnelige søkere  

 Klubben har engasjert bemanningsbyrå til 
å ta seg av noe av prosessen – 
Glenn,Stian og Kenneth vil være involvert 
før det ansettes noen.  

 

 
 
 
SVT/EO 

 

37/2022 Status NM2023  
 
 

 Prosjektleder Nils Plathe har nå kommet i 
gang med å tildele roller til de forskjellige 
gruppene og vi har fått mange 
medlemmer som har stilt seg til disp for å 

 
 
 
GRU/EO/ØL 

 



hjelpe frem mot NM2023 i de forskjellige 
undergruppene.  

 

38/2022 Status Utviklingsprosjekter  
 

 Søknad om tippemidler for utvikling av 
treningsfelt i forlengelse av 
parkeringsplassen, samt ny green ved 
hull 1 og endringer for nåværende 
treningsgreen blir sendt inn i disse dager. 

 Total kostnadsramme for denne 
søknaden er ca 1.4 mill og vi søker om ca 
700.00 i støtte.   

 
 
ØL 

 

39/2022 Eventuelt  
 

 Glenn lager skjema over alle våre 
lisenser for å se om vi kan kutte 
kostnader på ting vi ikke har behov for.i 
administrasjonen  

 Bedriftidretten har forespurt pris for 
baneleie for 2023 – Glenn lager forslag 
som inkluderer bevertning og tapte 
greenfee inntekter.  

 
 
GRU 
 
 
 
GRU 

 

Neste styremøte er avtalt 29.11 i klubbhuset.  

 

Protokollen som publiseres på klubbens hjemmeside er usignert (men godkjent av 

deltakerne) Dette for å kunne publisere protokoll raskt til klubbens medlemmer.  

Protokollen signeres normalt ved neste styremøte og originalen arkiveres.  

 

Lasse Buvarp      Svein Tange Jensen       Espen Olsen      

 

Øyvind Larsen               

 

 


