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Referat fra Styremøte 2022-1 
Ballerud Golfklubb 

Sted: Pro Shop, Ballerud 
Dag og tid: 11.januar 2022 kl.19:00 
 
Styret: Andreas Brattlund Klein (styrets leder), Ragnhild Dahl (nestleder), Bjørn Ingul 
(styremedlem), Tove Wahlstrøm (styremedlem), Peter Wigglesworth (styremedlem),  
???? (varamedlem). 
Bane/andre: Thomas Faale (daglig leder), Alexander Burnham (valgkomité), Eirik Norum 
(U35 komité). Alex & Eirik deltok kun for de punkter ang. valgkomité. 
 
Formål med møte: Regulær styremøte. 
 
 
BESLUTNINGER: AKSJON 
1. Godkjenning av innkalling: OK, godkjent. 
2. Valg av møteleder og referent: Peter Wigglesworth (referent) og Andreas Klein 

(møteleder). 
3. Gjennomgang av forrige møtereferat: OK, godkjent. 
4. Gjennomgang av Årsmøtereferat 2021 

a. Reparasjon av hull i nettene, skal gjennomføres innen sesongstart: sand i bunkere 
skal kontrolleres og suppleres innen sesongstart, reduksjon maks hcp/flight (særlig 
på søndager) beholdes slik det er inntil videre. Drift 

b. Medlemskontingent økes ikke i 2022. 
c. Golftinget 2021, alle dokumenter finnes her: 

https://www.golfforbundet.no/om/golftinget-og-golfforum/golftinget/golftinget- 
d. Bærum Idrettsråd: ingen representanter fra klubben. 
e. Signering utbetalinger: 3 personer - Thomas Faale, Andreas Klein, Shawn Carivau. 
f. Årsmøte 2022 dato fastsettes til 29.mars 2022 kl.1800. Sted bestemmes senere 

etter påmelding i forhold til Covid regler. Det er begrenset kapasitet ved 
klubbhuset og møtet kan tenkes å avholdes semi-digitalt. Styret 

5. Valg av varastyremedlem: Ketil Nygaard står ikke til gjenvalg. Nytt varamedlem 
utpekes. Valgkom 

6. Valg av turneringsleder: Ketil Nygaard står ikke til gjenvalg, men setter opp kalenderen 
for 2022. Styret utpeker ny turneringsleder for resten av 2022 og 2023 sesongen. Styret 

7. Status Ballerud Golfbane: avventer utspill fra Kommunen vedrørende erstatningsareal. 
Det forventes at dette skal være en del av omreguleringsbetingelse som 
rekkefølgebestemmelse. Inntil bestemmelsene er tilfredsstilt er det vanlig at utbygging 
ikke kan igangsettes. Men, kommunen kan snu, møtet 13.jan kan være skjebnesvangert. 
Slide til presentasjon i årsmøtet forberedes. Brev er utsendt. Peter 

8. Antall medlemmer ved 01.jan’2022 er i forhold til vanlig bevegelser av VTG 
påmeldinger og utmeldinger stabilt, det er færre medlemmer som har meldt seg ut enn 
fryktet, tatt situasjonen i betraktning. Rapport forberedes til årsmøtet. D.leder 

9. Neste styremøter avholdes 21.mars’22 kl.1800. Varsel om årsmøte med agenda, 
sakspapirer, forslag til vedtak osv. publiseres/utsendes til alle medlemmer på e-post 
minst 8 dager før årsmøte. D.leder 
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10. Eventuelt:  

a. Til årsmøtet står følgende styremedlemmer står til gjenvalg: Ragnhild Dahl, Bjørn 
Ingul, Peter Wigglesworth. Disse er villig til å stå til gjenvalg. Valgkom 

b. Til årsmøte står revisorer Jette Robsahm og Helge Refsnes til gjenvalg. Valgkomité 
sjekker om de nåværende vil står til gjenvalg. Valgkom 

c. Komitéledere kontaktes for oversending av deres årsrapporter og budsjett forslag til 
Daglig Leder for sesong 2022. D.leder 

d. U35 komité er etablert og de ønsker å blokkere t-time fredag aften til regulær 
turnering basert på Torsdagsgolf format. Beskjed gis til Shawn. U35 

e. Slide til BAGK status for årsmøtet lages Peter 
f. Fremtiden: om Stor Stabekk Gård vil bytte driftstype til utleie til golfbane, og om 

kommunen vi gi dispensasjon til golfbane etablering og drift i minimum 30år, så 
presenteres det ulike muligheter. Kan eksisterende gårdsbygninger benyttes til 
klubbhus og driftsbygninger?  
Evt. Prosjekt skal drives av egen prosjektgruppe. 
Vi avventer kommunens utspill og innspill.  

 
 
Etterskrift: 
Følgende ‘fakter’ vedrørende bygging av ny bane har blitt diskutert og må bekreftes i fbm 
utvikling av prosjekt ‘ny bane’. 
Eksisterende golfanlegg måler ca. 120mål, hvorav 60mål eies av Faale familien. 
Skolen tar bort ca. 30mål av 120mål. 
Stor Stabekk har til potensiell utleie ca. 90mål. Heretter kalt for ‘jordene’. 
Leieprisen i hht NGF anbefaling er kr.500/mål/år som er jordbruk produksjon gjennomsnitt. 
Grunneier utleie ambisjon er kr.1000-2000/mål/år 
Grini golfbane dekker 500mål 
Etablering av idrettsanlegg vil gi ca. 30% av kostnad som støtte. 
Det er estimert at en ‘ny’ bane på jordene vil koster ca. Kr.25million  
Hver ny green er estimert til ca. Kr.1m. 
Nye sikkerhets gjerder/netting er estimert til kr.80 000/stolpe 
 
Brev om Stor Stabekk Gård jordene er skrevet til Kommunen. Link til sak for utbygging 
skolen, bhg & flerbrukshall samt boliger på gartneri her: 
Arkiv ID 15/142742 
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detal
jer&arkivsakid=2015142742& 
 
 

 


