
Styremøte 8 desember 2022 
 
 
Tilstede: Styreleder Ragnhild Dahl, Styremedlemmer Kerstin Stenerud, Kai Løvdal, Vara Torbjørn Gjeldstad og 
Daglig leder Thomas Faale 
Fraværende: Nestleder Peter Wigglesworth 
 
01   Godkjenning av innkalling         
       Ok 
02   Valg av møteleder og referent 
        Møteleder Ragnhild Dahl - referent Tove M S Wahlstrøm 
03   Gjennomgang av referat styremøte 7 november 2022 
        Ingen anmerkninger.  Referatet legges ut. 
04   Gjennomgang av regnskap 2022 
        Budsjett kom ikke med grunnet teknisk feil.  Regnskap går i overskudd med     
        kr 62 923.- for 2022.  Det ble avsatt kr 100 000 til 30 års - regnskap viser at 
        kr 60 000 gikk med.   
        Det er pt 350 medlemmer som har meldt seg ut. Høyere utmelding enn  
        normalt.  Men klubben har også fått et høyere medlemsantall enn tidligere  
        -  over 2000.   
05    Balleruds fremtid 
         Vi vet nå at bygging av skole og flerbrukshall ikke vil komme i gang før  
         om et par år- så vi regner med full sesong i 2023 og håper det samme i 
         for 2024 sesongen.  (tillegg: bygging skal starte i 2025) 
         Styret ved daglig leder vil sende info i løpet av januar 2023. 
06    Årsmøte 22 mars 2022 
         Medlemskontingent: styret vil innstille på uendret medlemskontingent 
         Medlemsfordeler i 2023: styret vil innstille på gratis trening for 20 personer 
         med 2 proer - en ettermiddag i uken fra sesongstart 2023. 
         Styret innstiller også på redusert turneringsavgift - kr 100 per turnering for 
         neste sesong.  
         Valg 
          Følgende personer i styret er på valg: Styreleder Ragnhild Dahl, styre- 
         medlem Tove M S Wahlstrøm og vara Torbjørn Gjelstad -  alle stiller seg  
         seg positive til gjenvalg.   
         Daglig leder tar kontakt med kontrollutvalgets medlemmer og valg - 
         komiteens medlemmer for det forestående valget i mars.  
         P t kontrollutvalget består av: Jette Robahm og Anders B Klein 
         P t Valgkomiteen: Alexander Burnham (leder), Anne-Grete Østensen, Elisabeth Møkleby,  
         Bjørn Krag Ingul (vara) 
07     Eventuelt 
        - Ragnhild etterlyser refusjon av utgifter i forbindelse med Golftinget 2021. 
         Vil bli refundert i løpet av desember 2022. 
         - Langbane på lørdager.  Daglig leder melder at det er kostbart.  Det er 10 
          til 20 personer som benytter langbane på lørdag formiddag.  Driving range 
          må stenge tidligere på fredag - to personer må til for maskin- og hånd- 
          plukking av baller for neste deg. Det store kostnader ved at to personer må 
          settes av til å rense banen for driving range-baller og at driving range må  
          stenges tidligere på fredag og lørdag formiddag.   
          Forslag til løsning: Maskinplukking på fredag kveld en mann - spillere som 
          deltar på langbane bruker farget ball på hull en og to.    
                
         
         
Tove M S Wahlstrøm  
Referent 
 


