
Referat fra styremøte 7.november 2022 i klubbhuset 
 
Til stede: Tove, Ragnhild, Kerstin, Torbjørn, Thomas, Kai  
Ikke til stede: Peter 
 

1. Oppsummering av 30 års jubileet 

 Ca 50 påmelde på spill og kveldsaktivitetene 

 Bra oppmøte fra Damegruppen 

 Få unge og nye medlemmer som møtte opp  

 Bra gjennomføring av dagen for de som deltok  

 For sen info ut til medlemmer så det kunne vært gjort mer for å sikre at informasjon 
kom ut til alle medlemmer 

 Lite og uklar rapportering til styret i planleggingen. Erfaring tilsier at det alltid skal 
være en fra styret med i arbeidskomiteer og styremedlem har ansvar for 
kommunikasjon til styret.  

 Regnskapet: Det ble brukt i overkant av 60 000 på 30 års jubileet mot et budsjett på 
100 000 

 
2. Oppsummering av sesongen 

 En bra sesong med bra baneforhold og mye fint vær 

 VTG: mange kurs ift normalt år selv om det ligger et godt stykke under toppåret 
2021. Sliter litt med mange nye spillere med liten erfaring og manglede kjennskap til 
golf etikette samt tregt spill.  

 Torsdags golf: Bra deltagelse og god gjennomføring gjennom året 

 Damegruppen: Mye aktivitet og god gjennomføring gjennom året 

 Herregruppen: Bra deltagelse og god gjennomføring gjennom året 

 Ungdomsgruppen: Lav deltagelse og liten aktivitet utover kjerne gruppen 

 Totalt er det spilt litt færre runder på banen i år en i 21 men dette er i tråd med 
utviklingen på norske baner generelt  
 

3. Medlemsutvikling 

 Totalt antall medlemmer: 2058 mot 1907 i 2021 

 Største junior gruppen med spillere under 18/20? med totalt 550 spillere. Positiv 
utvikling 
 

4. Foreløpig regnskap  

 Resultat regnskap pr 07.11.22 vedlagt 

 Prognose ut året vedlagt 

 Noen oppdateringer på kost og inntekt i prognosen kommer. Thomas sender ut 
oppdatert prognose i etterkant  

 Klubben har ca 700 000 på bok og 2022 vil gi et overskudd på ca 50 000 
 

 
5. Budsjett 2023 

 Thomas vil starte på budsjett for 2023  

 Styret besluttet å foreslå at medlemsavgiften for 2023 legges på samme nivå som 
2022 selv om mange kostander øker og vi har en situasjon med høy inflasjon. Dette 
da vi vil motvirke medlemsfrafall og klubben har en god økonomisk situasjon. Endelig 
medlemsavgift må godkjennes på årsmøte 

 Styret besluttet at det skal budsjetteres med 50 000 kr som skal gi medlemmer et 
tilbud om gratis treningstimer med Pro 1 gang pr uke gjennom sesongen.  



 
6. Ballerud utvikling 

 Det er varslet mulig utsettelse av bygging av skolen til ca 2025 som vil kunne 
medføre at det blir full sesong i både 2023 og 2024 

 Driftsselskapet vil fortsette å drifte banen i så lenge det er mulig, men det vil trolig 
medføre omorganisering i driftsselskapet  

 Kommunen skal ta videre beslutninger på et møte 16.11.22. I etterkant av dette 
møte vil Thomas basert på utfallet sende ut informasjon til alle medlemmer om ift 
om det blir vanlig drift i 2023 og 2024. Vi skal da også informere om uendret 
medlemskontingent samt gratis treningstimer på kveldstid med Pro for å forebygge 
utmeldinger fra klubben før nyttår 

 
7. Golf forum  

Tove representerte klubben på årets golfforum og kunne meddele at det vil komme 
en ny app, som vil samordne dagens forskjellige gjøremål og administrasjon og 
derved gjøre ting enklere.  Første og annen fase kommer i mai 2023.  Mange 
interessante foredrag og vi henvises til å lese på ngf.no/golfforum. 
OBS!  Neste års Golftinget blir 3 – 5. november. 
 

8.  Årsmøtets dato er satt til onsdag 22.mars 2023 
 

9.  Neste styremøte kombineres med julebord for styret.  Dette avholdes på restaurant 
Feinschmecker kl. 18.00 den 7.desember.   


