
Referat fra Styremøte 1:2021 
Ballerud Golfklubb 
Sted: Klubbhuset Ballerud 

Dag og tid: 19 August 2021 kl 19:00 
  
Styret: Andreas Brattlund Klein (styrets leder), Ragnhild Dahl (nestleder), Tove M. S. 
Wahlstrøm (styremedlem), Peter Wigglesworth (styremedlem), Bjørn Krag Ingul (styremedlem), Ketil 
Nygaard (varamedlem) 
 
Bane/andre : Grunneier- Thomas Faale, Daglig leder BGTas – Thomas Faale, Daglig leder BaGK – Thomas 
Faale 

 
AGENDA  

 
1. Godkjenning av innkalling - Godkjent 

 
2. Valg av møteleder og referent. - Godkjent 

 
3. Ajurføring av kontaktliste.. – Godkjent 

 
4. Gjennomgang av aksjonspunkter fra årsmøtet. 

4.1. Begrensinger i antall medlemmer 
4.2. Ønske om Marshall på banen som sikrer nødvendig fart (spesielt på Søndag  
4.3. Reparere hull i nettene 
4.4. Fylle på sand i bunkere 
4.5. Sikkerhet, eksempelvis spillere på green hull 2, utslag på hull 7 
4.6. Vurdere redusere totalt HCP på en flight, for å sikre nødvendig fart 
4.7. Utbygging av område – skal vi være aktive rundt dette? 
4.8. Styret bes ta initiativ til å proaktivt jobbe for å bevare Golfbane og Golfklubb. 

 

 Andreas ble valgt som møteleder og Bjørn som referent 
 Styreformann foreslo at styre skulle behandle pkt. 4.7 og 4.8 på møte og ta punktene 4.1-4.6 på 

neste møte. Dette ble vedtatt. 
 Det ble foreslått at referat fra styremøtene skal legges ut på ballerud.no slik at medlemmene kan 

følge med på hva som skjer. Dette ble vedtatt. 
 Det var enighet om at sakene 4.7 og 4.8 skulle behandles som samme sak. 
 Det ble vedtatt at etter en orientering fra grunneier og leder for driftsselskapet ble daglig 

leder(alle tre Thomas Faale) regnet som inhabil i saken og han forlot møte under diskusjonen. 
 

Sak 4.7/8 
Grunneier orienterte om grunneiernes synspunkter i forhold til utbyggingsplanene. 

Thomas gikk gjennom grunneierforhold og organisering av Ballerud golf som omfatter grunneiere, 
driftsselskap, Ballerud Golfklubb og Tilfeldig brukere(besøkende), se vedlagte organisasjonskart. 

Synspunkt grunneiere:  
Det er fem grunneiere som samlet eier ulike deler av området som berører utbyggingsplanene og 
baneområdet (Bærum kommune eier en liten del ved hull 1 og 4, øvrige eiere er privatpersoner). 



De private grunneierne har helt siden åpning av banen i 1992 hatt som mål å få størst mulig 
utnyttelsesgrad av eiendommen og i 2012 inngikk grunneierne en intensjonsavtale med Selvaag om 
overtagelse av området så snart kommunen ga klarsignal for utbygging. Dette betyr at det aktuelle 
området merket av på kommunens utbyggingsplan allerede i praksis er solgt til Selvaag. Dette gjelder alle 
banens hull bortsett fra 1,6 og 9 samt drivingrange. Grunneierne ønsker størst mulig utbyggingsgrad på 
området omfattet av intensjonsavtalen. 

Synspunkter Driftsselskapet: 
Driftsselskapet leier grunn fra grunneierne og står for daglig drift av golfbane, kiosk og proshop. 
Driftsselskapet kan være interessert i å investere i opparbeidelse av ny golfbane hvis kommunen bidrar 
med alternativt området og at utbygger da får alle nødvendige dispensasjoner fra kommunen slik det 
fremgår av kommunens vedtak.  

Ballerud Golfklubb synspunkter: 
Ballerud Golfklubb leier banerettighetene fra driftsselskapet og har avtale om dette frem til 2022. Styre er 
klar på at det skal jobbes aktivt for at Ballerud Golfklubb skal ha en alternativ bane også etter at en 
eventuell utbygging blir igangsatt i 2023. 

Følgende ble vedtatt: 

 Styret utarbeider snarest et brev til kommune, der man argumenterer for videreføring av 
golfbane i nærområdet på Bekkestua og ber om kommunens vurdering av alternativt 
baneområde. Tilsvarende brev blir også sendt ut til lokalpolitikere i alle partier i kommunen. 
Ansvarlig: Peter og Tove med innspill fra øvrige styremedlemmer. 

 Styreformann og Peter deltar på informasjonsmøte den 02.09.21 
 Det vil bli bedt om et møte med kommunen for å diskutere videre muligheter 
 Det vil bli gitt et høringssvar fra klubben innen høringsfristen 12.09.21 
 Det ble vedtatt at Thomas fortsetter som daglig leder av klubben men er inhabil i utbyggingssaken 
 Nytt styremøte er satt til 25.08. klokken 18.00 

 

5. Eventuelt – Ingen saker 

6. Dato for neste møte 25.08.21 kl. 18:00 


