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Referat fra Styremøte 2022-2 
Ballerud Golfklubb 

Sted: Pro-Shop, Ballerud 
Dag og tid: 01.mars 2022 kl.18:00 
 
Styret: Ragnhild Dahl (fungerendeleder), Bjørn Ingul (styremedlem), Tove Wahlstrøm 
(styremedlem), Peter Wigglesworth (styremedlem),  
???? (varamedlem). 
Bane/andre: Thomas Faale (daglig leder) og delvis Alexander Burnham (valgkomité) punkt.3 
 
Formål med møte: Regulær styremøte. 
Neste møte: 21.mars’22 kl.1800 Pro-Shop 
 
 
BESLUTNINGER: AKSJON 
1. Godkjenning av innkalling: OK, godkjent. 
2. Valg av møteleder og referent: Ragnhild Dahl (møteleder) og Peter Wigglesworth 

(referent). 
3. a. Valgkomitéens arbeid mot årsmøte ble diskutert. 

b. Styrets forslag til leder, nestleder og varamedlem til styret som fremmes til årsmøtet 
er som følge: Styreleder, Ragnhild; nestleder, Peter; varamedlem, Bjørn; 2 nye 
medlemmer søkes. 
c. Styret velger medlemmer av valgkomité, Alexander fremmes som leder. Nye 
medlemmer må søkes.  
d. Til årsmøte står revisorer Jette Robsahm og Helge Refsnes til gjenvalg. Daglig leder 
sjekker om de nåværende vil står til gjenvalg. Thomas 

4. Gjennomgang av forrige møtereferat: OK, godkjent. Det ble påpekt fokus på sand i 
bunkere, særlig hull 2 som ser ut til å ha en rot midt på. 

5. Forberedelser til Årsmøtet 29.mars’22 
a. Mulighet for møte på Ramstad Skole er undersøkt. Alternativt om været holder, og 

antall fremmøte er begrenset, på terrassen. Antall fremmøte undersøkes ved 
bekjentgjøring og påmelding til daglig leder. Thomas 

b. Bekjentgjøring med utsending av dokumenter. Thomas 
c. Driftsregnskap for 2021 ble presentert. Budsjett for 2022 oversendes og presenteres 

neste styremøte. Noter til regnskap påføres. Thomas 
d. Dokumenter som trengs til årsmøtet far alle komitéer innhentes. Thomas 
e. Status medlemmer pdd ser ut til å være stabilt ‘normal’, 1550 betalte medlemmer 

etter alle innmeldinger og utmeldinger i Covid år 2021. 
f. Endringsmeldinger til Brønnøysund og nye signatur på konto skjer etter årsmøtet 
g. Prosjektor kanskje trengs til årsmøtet, det er mulig Ramstad skole kan hjelpe, eller 

Peter undersøker. Thomas 
6. Ballerudutbygging: status og videre fremdrift. Det henger i en tynt tråd. 

a. Store Stabekk Gård: Mulig avgjørelse fra rettighetshavere avventes snart, BAGK har 
ikke innledet diskusjon om leie. Vi avventer Planutvalget og beslutning fra 
kommunedirektør om dispensasjon og omregulering. Avgjørelsen til SSG vil 
kommuniseres til kommunen og kan være avgjørende. 

b. 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 
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presenteres det ulike muligheter. Kan eksisterende gårdsbygninger benyttes til 
klubbhus og driftsbygninger? Undersøkes nærmere, men foreløpig info tilsier disse 
er allerede utleid. Situasjonen avklares når SSG beslutning er klar og leieavtalen 
etableres. 
Evt. Prosjekt skal drives av egen prosjektgruppe. Styret 
Vi avventer kommunens utspill og innspill.  Peter 

c. Ballerud golf nedlegges etter endt sesong’22 om ikke skolebygging utsettes pga 
adkomst & parkering. Men, det kan se ut som utbyggingsplanen ikke er i rute i hht 
info på kommunens sider. Brev skrives til kommunen for bedre informasjon. Vi holde 
ut inntil alle avenyer og muligheter er undersøkt. Peter 

d. Pressemelding til media utsendes etter årsmøtet. Ragnhild 
e. Penger på bok, hva skjer med disse? Beholdes som ‘fighting-fund’ for etablering av 

ny bane? Midlene kan f.eks benyttes til nødvendige konsulent honorarer og gebyrer 
i fbm med re-etablering av banen, samt flytting av anlegg og bygninger som kan 
gjenbrukes fra eksisterende anlegg. Driving range, pro-shop o.l. 

f. 30års jubileum – gravøl? Holdes etter avslutningsturnering? Arbeidsgruppe 
etableres. Diskuteres neste styremøte. alle 

7. Valg av ny turneringsleder. Ketil Nygaard og Tore Bjelke har trukket seg. Peter er 
utpekt, Gry Øverby kommer inn som medlem. Ketil har satt opp kalender for 2022. 

8. Styremøteplan 2022 neste møte 21.mars’22. Etter årsmøtet besluttes neste møte alle 
9. Eventuelt:  

a. 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 

b. Slide til BAGK status for årsmøtet lages Peter 
c. Juniorkomiteen og styreformann setter seg ned med TTM og legger plan for kommende 

sesong. Bjørn 
 
Etterskrift fra tidligere referat: 
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 
 
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& 
 
 

 


