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Referat fra Styremøte 2022-6 
Ballerud Golfklubb 

Sted: Klubbhus, Ballerud 
Dag og tid: 23.mai 2022 kl.18:00 
 
Styret: Ragnhild Dahl (leder), Peter Wigglesworth (nestleder), Tove Wahlstrøm (styremedlem), Kerstin 
Stenerud (styremedlem), Kai Løvdal (styremedlem), Torbjørn Gjelstad (varamedlem). 
Bane/andre: Thomas Faale (daglig leder / BGTas) - frafall, Bjørn Ingul (prosjektgruppe/juniorgolf) – 
ikke innkalt 
 
Formål med møte: Regulær styremøte. 
Neste møte: avtales ette behov - kl.1800 Klubbhus 
 
 
BESLUTNINGER: AKSJON 
1. Godkjenning av innkalling: OK, godkjent. 
2. Valg av møteleder og referent: Ragnhild Dahl (møteleder) og Peter Wigglesworth 

(referent). 
3. Gjennomgang/godkjennelse møtereferat 2022-5 : godkjent. 
4. Banen. Oppfølging forrige møtereferat – det meste av listen er gjennomført. 

- Skal de nye matter legges ut på banen? BTGas 
- Det er bedt om at de hull i nettet langs hull #8 tettes slik ball ikke renner ut BGTas 
- Rangeballer, er det mulig å få satt opp betalingsterminaler for 20 baller? BGTas 
- Rød tee, enkle avstands informasjon er ønsket. BTGas 

5. Registrering av nytt styre i Brønnøysund må gjennomføres Thomas 
6. REDDBALLERUDGOLF.  

Arbeidsgruppen, hvor står vi i dag, og hvordan prioriteres og fordeles arbeidet 
fremover. En lengere diskusjon ble holdt Peter 

 Kommunekontakt holdes av Peter. 
 Grunneierkontakt holdes av Kai og Bjørn, det burde settes opp et møte med Thomas 

(representant for grunneierne) snarest for å få avklart grunneier situasjon mht potensiell 
fremtidig leie. Klubben for ikke et klart bilde fra seeiendom.no/grunnboken Kai 

 https://norgeskart.no/#!?project=seeiendom&zoom=14&lat=6649445.40&lon=252926.
83&markerLat=6649271.95459105&markerLon=252857.71963321&panel=Seeiendom
&showSelection=true&p=Seeiendom&layers=1002,1013,1014,1015&sok=Ballerud 
Se forøvrig vedlagt oppsummeringsnotat om mail utsendt 18.mai (vedlagt) og 
19.mai’22 gjengitt herunder, med redigeringer. 
I samtale med Bjørn Kjos viser det (foreløpig) ingen interesse i å blande seg opp i 
investor siden. 
Prosjektgruppen må undersøker flere med resurser til deltagelse.  

7. Eventuelt 
- 30års jubileum. Komité kontaktes for å sjekke fremdrift. Ragnhild 
- Vedlagt status herunder og mail 220516 nyBAGK ber om kommunens hjelp er 

styrtende dokumenter for banens fremtidigeksistens. 
 Link til sak for regulering/utbygging skolen er ikke relevant da denne saken er nå 

avsluttet. 
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REDDBALLERUDGOLF – STATUS nyBAGK prosjekt 
 
GENERELT 

- Dispensasjoner for golfspill på nåværende Ballerud golfbane, unntatt skoletomten, foreligger. 
- Dispensasjoner dekker ikke gjerder, bygg og anlegg, ei heller adkomst og parkering, så vidt det er 

oss bekjent. 
- I og med det er arbeidsplasser må arbeidstilsyn godkjenner byggesak for fasiliteter. 
- Adkomstveien over banen er vedtatt regulert, men er ikke inntegnet i kommende Kommune Areal 

Plan (KPA). Dette kan forsvinner, eller ikke. 
- Grunneier situasjon må avklares mht. evt. grunnleie. 
- Driftsselskap struktur avklares. Skal dette være som i dag? Hvem drifter, og hva? 
 
BÆRUM KOMMUNE 
Ved kommunen er det 4 hinder som skal overkommes. 
1. Politikker - planutvalget 
Når det gjelder politikker, så har de 'lovet’, men ikke levert, erstatningsareal. Se deres publisert notat 
nov’22 Erstatningsarealer til Golfbanen.  
2. Reguleringen (Lasse Seberg & Claudia Gheorghe) 
Når det gjelder reguleringen, så er saken vedtatt, og om vi skal endre dette, så må vi søker 
omregulering, og dette tar ca. 3år. De mener det er ikke nødvendig å ha møte inntil søknad om 
reguleringsendring er innsendt. Det er tidlig at dette ikke er ønsket. Claudia har vært meget 
imøtekommende. 
Adkomstvei fra Gamle Drammensvei, tvers over driving range, foreligger i dagens regulering, men er 
visket bort i kommende Kommunens Arealplan (KPA). 
3. Byggesak 
Skjema for bestilling av forhåndskonferanse er innsendt 20.mai’22, vi avventer svar. 
Vi trenger dispensasjoner for bygg & anlegg osv i LNF området. Landbruk Natur Fritid. 
Dispensasjon for golfspill er allerede gitt i LNF området.  
Ref. nyBAGK alternativ.A tegninger videresendt med brev av 16.mai’22 (sendt 18.mai). 
Bygg, anlegg, parkering, adkomst og innhegninger/gjerder må alle søkes om i hht Plan og 
Bygningsloven (PBL). 
Det er her arbeidsplasser som skal ha fasiliteter (garderober, wc, dusj, spiserom osv. for personaler. 
Disse må godkjennes av arbeidstilsynet. 
4. Administrasjonen  
Det er nå skrevet brev til kommunen hvor vi ber om deres hjelp. Ref. vedlagt. 
Kommune direktøren må inn og instruere regulering å innvilge den Mindre Vesentlig Regulerings 
Endring (MVRE) som redde hull.6 ved dammen. 
Likeså forstår vi at kan kommunedirektøren gir instruks til byggesak om dispensasjoner for det som 
skal bygges i LNF området. 
 
Foreløpig status - kommunen: 
Brev til kommunen 18.mai’22 med vedlegg har ikke vi fått svar på - enda. Den er registrert mottatt. 
Inntil kommunen tar stilling til at de skal ha golfbane, eller ikke, står vi litt stille. 
Det er innsendt skjema for bestilling av forhåndskonferanse. Kai & Bjørn har ytret ønske om å delta. 
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GRUNNEIERNE 
Vi ønsker å bygge ny kiosk med fasiliteter og driftsbygg med fasiliteter på Gullbakkveien.9, gnr/bnr 
11/4 som eies av Faale familien. Her trenger vi deres tillatelse til bygging og en avtale om grunnleie. 
Når det gjelder bane forøvrig, sist jeg snakket med Thomas, er eier situasjon litt uklar. Et eller annet 
sted står det at FERD/Selvaag hadde kjøpt hele området. Dette må avklares. 
Informasjon som finnes i Grunnboken ved seeiendom.no er kanskje ikke oppdatert. 
 
NÅVÆRENDE BANE 
Det er forstått ved foreliggende dispensasjoner er at hvis ikke golfbanen er der, så skal alt tilhørende 
anlegg fjernes og området tilbakeføres til status som før banen ble etablert. 
Thomas vet sikkert mye om dette. 
Det er visse deler av anlegget som kan gjenbrukes og som for Ballerud Golfklubb er interessant. Pro-
shop, driving range osv. 
Master og nett langs hull.8 kan gjenbrukes nede ved hull.4 langs stien. Entreprenør må bes om at disse 
flyttes. 
En del trær ved hull.7 og 8 kan tas opp og flyttes til nyBAGK. Sjekk med Selvaag og deres entreprenør. 
 
MASKIN PARK DRIFTSUTSTYR 
En liste av diverse utstyr som kan muligens gjenbrukes/kjøpes av nåværende driftsselskap er påbegynt. 
Det er mulig at nytt driftsselskap kommer med sine egne maskiner når det gjelder klipperedskap osv. 
Baller, ballmaskiner, matter med mer kan helt sikker overtas, mot vederlag? 
 
DRIFTSSELSKAP 
Drøftelse med Lommedalen folk, Lars Hjort lars@lommedalengolf.no  kan kanskje innledes. 
TTM har indikert at de er interessert. 
Skal driftsselskap fungerer som dagens? Mao, driftsselskap leie av grunneier og drifter hele anlegget 
med administrasjon av klubben, kiosk og banemannskap?  
Eller skal klubben administrere seg selv? 
Hvem driver kiosk og banen?  
Skal det undersøkes om www.golfshopen.no er interessert å drive pro-shop? 
 
KONKLUSJON 
Kommunen er kontaktet - avventer svar. 
Grunneierne må kontaktes - øvrige i prosjektgruppen er bedt om å ta affære. 
 
Kommunen må sier JA 
Grunneierne må sier JA 
Driftsselskap må skaffes 
Investor må skaffes 
 
PRW - 25.mai’22 
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