
Referat fra Styremøte 2021-3 
Ballerud Golfklubb 

Sted: Klubbhuset, Ballerud 
Dag og tid: 28.september 2021 kl.19:00 
 
Styret: Andreas Brattlund Klein (styrets leder), Ragnhild Dahl (nestleder), Bjørn Ingul (styremedlem), 
Tove Wahlstrøm (styremedlem), Peter Wigglesworth (styremedlem). 
Bane/andre : Thomas Faale (daglig leder) 
 
AGENDA: 
1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Gjennomgang av forrige møtereferat. 
4. Styrets samtykke til at Peter kan ha hovedansvar i håndtering av aksjonen REDDBALLERUDGOLF  
5. Annonsering av Ekstraordinær årsmøte, valg av dato og sted. Med eller uten digital oppkobling. Anbefalt 

kun fysisk oppmøte.  
6. Innhold & program for møtet. Gjennomgang av presentasjonen 
7. Forslag til revidert bane. 
8. Konsekvenser for fremtiden. Hva går tapt? Driving range, putting green osv. 
9. Muligheter for andre områder som kan anvendes. Kommunen må kontaktes. 
10. Kommunens samarbeidsvilje til win-win løsning må avklares. 
11. Golftingets representanter. https://www.golfforbundet.no/om/golftinget-og-golfforum/golftinget/ 
12. TTM etterspør hastemøte med styre 
13. Eventuelt 

a. Møteplan for styre må settes 
b. Økonomisk rapport (kvartalsvis gjennomgang) 
c. Utfordringer med samarbeid mellom TTM og klubb + sekretariat for medlemsservice 

i. Registrering av nye medlemmer ikke fulgt opp tilfredsstillende (tas opp 5 oktober) 
ii. Junior komité savner sosialt engasjement fra TTM (trening er bra) 

d. Ønske at styret godkjenner presentasjon for informasjonsmøte 
e. Bevisstgjøre styret og valgkomiteer om ansvar 

 
STYRETS VEDTAK: 
1. OK. Men, Agenda (med forberedte saker) og innkalling bør sendes ut minimum 3 virkedager før styremøte. 

Alle saker bør ha unikt saksnummer. Ingen saker på agenda som tilsier at Daglig leder ikke kan delta i hele 
møte. 

2. Bjørn Ingul og Andreas Klein 
3. OK 
4. OK 
5. Er i dag ingen sak som skal besluttes. Vil derfor inntil vider kun dele informasjon per epost (golfbox) og 

publisere på hjemmesider. 
6. Utgår 
7. Styret henvender seg til kommunen og etterspør tilsvarende erstatningsareal for areal tiltenk boliger på 

sørvestre del av driving range (er ikke del av skole/barnehage/flerbrukshall saken, men ny sak). Se vedlegg 
fra arkitekt NSW. 

8. Store konsekvenser. Store investeringer vil bli påkrevd (nye hull/greener, nye bygg for kiosk/pro-
shop/maskinhall/etc) 

9. Kommunen må følges opp (Peter) 
10. Kommunen må gjøres ansvarlig, og vil sannsynlig måtte gi dispensasjoner og eventuelt omregulere areal (i 

LNF områder). 
11. Representanter: Thomas (daglig leder), Ragnhild, Tove, Andreas 
12. Styret er delaktig i driftsmøte (neste møte 5 oktober). Styret ser ikke behov for ytterligere møter med TTM. 

Hvis TTM har forslag til tiltak bes de ta kontakt med hovedansvarlig for REDDBALLERUDGOLF (Peter W). 
Styreleder gir beskjed om dette. 



13. Eventuelt 
A. Møteplan. Hver 6 uke. Tirsdager, kl 19. 

§ 16 november 2021(gjenværende saker fra årsmøte blir behandlet) 
§ 11 januar 2022 
§ 1 mars 2022 
§ NB! Ved behov innkalles ekstraordinært styremøte 
§ Medlemmer oppfordres å sende inn forslag til saker 

B. Økonomisk rapport gjennomgås på annen hvert styremøte (første gang 16 november) 
C. Utfordringer med TTM gjennomgås på Driftsmøte 
D. Ok. Redigeres i henhold til diskusjon. 
E. Behandles på neste styremøte 

 
 
 
FORSLAG FRA NSW arkitekter : NY 9-HULLSBANE 
 

 


