
Protokoll – Styremøte 09/2021-2022 

På Teams 25.Januar, kl. 18:00 – 21:00 

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

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

Olsen (EO), Kenneth Mayer (KM) 

Referent: Espen Olsen  (EO) 

Forfall: Glenn Ugland (GU), Per Sigurd Aulin (PSA) 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

81/2022 Oppdatering fra administrasjonen (GU): 

- Medlemsstatus: Vi er pr dags dato 964 

medlemmer, og det har kommet 95 

utmeldinger. 

- Eagl: Vi har mottat ny modul med bedre 

dekning, denne skal testes ut så fort snøen 

forsvinner. 

- Turneringsutvalget: Ingarth Kallevik er i gang 

med planlegging av sesongen 2022.01.26 

- Treningssenter: Ny skjerm og prosjektor er på 

plass, vi går til innkjøp av Pebble Beach 

banene på TM. Vi har godt med bookinger og 

gode inntekter. 

- Top Nordic: Vi vurderer om vi skal sende 

represant til møtet blant Top Nordic-klubbene 

22. februar. Sjekker muligheten for å 

gjennomføre på Teams. GU og VB tar 

avgjørelse om vi skal delta fysisk ut i fra 

resultatet av dette. 

Alle  

82/2022 Vår dag (ØL):  
- Vi er invitert til å gjennomføre vår dag. 

Søknadsfrist 7. februar. Per Anders hjelper til 

med søknadsprosess. Tanken er å invitere 4. 

klassinger fra skoler i området. ØL holder i 

dette. 

ØL  
 
 
 
 
 



83/2022 
Gjennomgang pågående prosjekter: 

- Juniorsatsning: Nicolai Langeland har signert 

avtale og har begynt sitt virke. Arbeidet 

koordineres med sportslig utvalg. 

- Klubbhuset: Presentasjon av digitale tegninger 

basert på prosjektgruppas forslag ble fremlagt 

til stor begeistring. Diskusjon rundt utforming 

og plassering av vinduer ol. Prosjektet kan 

settes i gang 28. februar med bruk av elever 

fra Tangen VGS. Bestilling av vinduer er pri, 

da det er leveringstid på dette. 

- Driving Range: Søknadsfrist for tippemidler er 

15.01, så vi får tidligst søkt i 2023. Neste steg 

er å ta kontakt med grunneier, forbund og 

kommune. Prosjektet jobber med en helhetlig 

plan for å komme videre. Forslag fra Head 

Greenkeeper om etablering av ny green hvor 

teltet står i dag, hvis prosjektet blir forsinket 

ytterligere.  

Alle 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84/2022 
 Årsmøteforberedelser  

- Vidar tok en grundig gjennomgang av 

masterplan og handlingsplan. Dokumentene 

begynner å bli klare til årsmøte, vi mangler 

fremdeles noen årsberetninger fra enkelte 

utvalg. Budsjettet ble gjennomgått igjen, med 

siste endringer inkludert. Årsberetning fra 

styret er i gang, og det ble fordelt paragrafer 

for ferdigstillelse til neste møte. Vi tar sikte på 

å gjennomføre årsmøte 3. mars, 

forhåpentligvis fysisk og ikke digitalt. 

VB  

 

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 


