
Referat fra Styremøte 2022-3 
Ballerud Golfklubb 
Sted: Pro-Shop, Ballerud 
Dag og tid: 21.mars 2022 kl.18:00 

Styret: Ragnhild Dahl (fungerende styreleder), Bjørn Ingul (styremedlem), Tove Wahlstrøm 
(styremedlem), Peter Wigglesworth (styremedlem) 
Bane/andre: Thomas Faale (daglig leder) 

Formål med møte: Regulært styremøte. 
Neste møte: Styremøteplan for 2022 avgjøres etter årsmøtet 29.03.22 

BESLUTNINGER: 
AKSJON 
1. Godkjenning	av	innkalling:	-	godkjent. 
2. Valg av møteleder og referent: Ragnhild Dahl (møteleder) og Tove M S Wahlstrøm 

(referent). 
3. Gjennomgang møtereferat 2022-2 
4. Årets valg 

a. Styret: Ragnhild Dahl, Tove M S Wahlstrøm og Peter Wigglesworth  
Nye medlemmer: Kerstin Stenerud, Kai Løvdal og Torbjørn Gjelstad (varamedlem) 
Valgkomiteens innstilling:                                                                                      
Leder: Ragnhild Dahl (1år)                                                                                               
Nestleder: Peter Wigglesworth (2 år)                                                                                          
Styremedlem: Tove Wahlstrøm ( ikke på valg)                                                             
Styremedlem:  Kerstin Stenerud (2 år)  Har erfaring fra tidligere styrearbeid                      
Varamedlem: Torbjørn Gjelstad (1år) Sitter i styret til en av Norges største banker. 
Har mye erfaring. 

b. Valgkomité: Alexander Burnham og Anne Grete Østensen 
Nye medlemmer: Elisabeth Myklebust og Bjørn Krag Ingul  
Styrets innstilling:                                                                                                       
Leder: Alexander Burnham                                                                                      
Medlemmer: Anne Grete Østensen og Elisabeth Myklebust                                       
Varamedlem: Bjørn Krag Ingul                                                                                                      

c. Valgkomiteens innstilling av revisorer: Jette Robsahm og Kari Nielsen  
Nye retningslinjer fra NGF i februar- 22  sier at vi må ha et kontrollutvalg som erstatter 
revisorer.  Her avklares det hvorvidt klubben kan avvente med å nedsette dette 
utvalget, og om nåværende revisorer ønsker å sitte i kontrollutvalg.   Tomas avklarer 

5. Årsmøte 29.mars’22 
a. Sted, Ramstad skole – lokaler  er bestilt.    
b. Bekjentgjøring & påmelding – gjennom hjemmesidene og GolfBox, varsel på e-

post. Thomas legger ut saksliste, saksfremstilling med forslag i morgen 22.03.22.  
c. Teknisk utstyr, prosjektor  
d. Årsrsrapport fra komitéer er sendt inn.Thomas innhenter det som mangler fra 

damegruppen.  TTMs årsmelding 2021og plan for 2022 ble gjennomgått i dagens 
møte. 

e. Driftsregnskap med noter, regnskap 2021 og budsjett 2022 ble gjennomgått.   
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f. Innkomne forslag: Klubben fyller 30 år, og feiringen vil foregå medio september.  Til 
dette trengs 3 nøkkelpersoner - håper disse vil melde seg på årsmøtet.  Det er satt 
av kr 100 000 til denne markeringen.    

6. Ballerudutbygging, status                                                                                 
Reguleringsplankart & bestemmelser lanseres for 2.gangsbehandling. Klubben har 
sendt inn forslag til 9 hulls bane innenfor reguleringsbestemmelser, unntatt Salamander 
hullet 18.mars’22. Presentasjon til Formannskapets møte 23.mars’22 kl.15-1800 
forberedes. Det er gjort henvendelse om klubben kan gi en kort presentasjon i 
Formannskapets møte. Dette har vi foreløpig ikke fått bekreftet.  

I forhold til skisserte planforslag utført av golfbanearkitekt Osnes legges det vekt på at det 
er fullt mulig å opprettholde golftilbudet på gjenværende område,  jfr. Osnes baneforslag.  
Formannskapet vedtar ikke noe som ligger utenfor planområde - noe som betyr at de ikke 
kan ta stilling til erstatningareal for klubben på jordene til Store Stabekk.  Slik forslagene ser 
ut nå, er det korte hull, driving range er betydelig mindre og banen er å regne som en pitch 
and play bane.  Til det som nå ligger på bordet, uten erstatningsareal kan ikke styret se at 
noen av forslagene er aktuelle.  Kostnadene for opparbeidelse av nye greener, stolper, 
sikkerhetsnett og en forminsket drivingrange vil ikke være drivverdig.  Det vil være 
problemer med å finne kapital og et driftsselskap til en slik planløsning.   
Vedtak:  Styret i Ballerud golfklubb avventer endelig avgjørelse for eksistensen av klubben 
til avgjørelse i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er gjennomført hva 
gjelder et eventuelt erstatningsareal fra Store Stabekk                                                    

På dette tidspunkt er det for klubbens del lite som er avklart. Styret avventer kommunens 
velsignelse før prosjektering, forretningsplan, investor og driftsselskap kan finne sted.  

7. Forberedelser til bane åpning og sesong’22 : Åpning av range ca 2 april.  Banen åpnes i 
slutten av april (avhengig av været)   

a. Hvordan kan vi gjøre 2022 til et flott golfår:  Forslag om dugnad som Thomas varsler 
i god tid.  Så kan vi se frem til jubileumsfeiring, og håp om Balleruds videre 
eksistens.  Styret gjør sitt beste for at så skal skje.  

8. Juniorkomité/TTM – referat fra møte 16.mars’22:  Bjørn og Ragnhild har gjennomført 
møte med TTM.  De skal komme tilbake med et konkret forslag for Ballerud juniortour. 
Det arrangeres annenhver fredag - tre ganger før sommeren og tre ganger på høsten.  

9. Eventuelt - ingen saker 

Etterskrift fra tidligere referat: 
Følgende ‘fakta’ 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. 
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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_detaljer&arkivsakid=2015142742& 
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