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Referat fra Styremøte 2021-4 
Ballerud Golfklubb 

Sted: Klubbhuset, Ballerud 
Dag og tid: 16.november 2021 kl.19:00 
 
Styret: Andreas Brattlund Klein (styrets leder), Ragnhild Dahl (nestleder), Bjørn Ingul (styremedlem), 
Tove Wahlstrøm (styremedlem), Peter Wigglesworth (styremedlem), Ketil Nygaard (varamedlem). 
Bane/andre: Thomas Faale (daglig leder) 
 
Formål med møte: Regulær styremøte og oppfølging områderegulering samt BAGK videre drift. 
 
 
BESLUTNINGER: 
1. Godkjenning av innkalling: OK 
2. Valg av møteleder og referent: Bjørn Ingul (referent) og Andreas Klein (møteleder). 
3. Gjennomgang av forrige møtereferat: OK 
4. Saker til golftinget ble gjennomgått, BAKG har ingen egne saker vi ønsker å ta opp på tinget. 
5. Daglig leder gikk gjennom økonomien. BAKG går mot et overskudd på 274 000 i 2021 
6. Det ser ut som NSW forslag til revidert bane ikke kommer til å bli godkjent av kommunen. BAGK 

har ikke støttet forslaget.  
7. BAGK forslaget anbefales av styret (se vedlegg), men dessverre sannsynligvis ikke av kommunen. 
8. Kommunens forslag er ikke utarbeidet, men ser ut til å mangle vesentlige fasiliteter. Det er 

tvilsomt om forslaget er bærekraftig driftsmessig og økonomisk. 
9. Analyse av fasiliteter for eksisterende og foreslåtte løsninger: Se vedlagt tabell under. 
10. Bærum kommune budsjett endringer med forslag om utsettelse av skole & barnehage utbygging 

til 2030: Nyheter om status kommer ikke før kommunemøte tidlig i desember. 
11. Om skole bygging blir utsatt, hva er konsekvenser for golfbanens nærmeste fremtid? 

a- Vil Grunneier forlenger leieavtalen og banen holdes åpen utover 2023 ? 
b- Vil Driftsselskapet forlenger leieavtalen med golfklubben? 
c- Vil Driftsselskapet fortsetter drift av Golfbanen? 
d- Vis Ikke, hvem skal driftsselskapet være? 
e- Er grunneier og driftsselskapet villig til at andre aktører kommer på banen? 
f- Hvem skal dette være? 
 
Leder av driftsselskapet bekreftet at driftsselskapet vil bestå så lenge banen er åpen også om det 
blir utsettelser av bygging eller at banen vil bestå i nåværende form. Driftsavtalen med klubben 
vil fornyes årlig. Ved en eventuell utvidelse av banen og omfattende ombygging vil daglig leder i 
driftsselskapet avgå, og ny organisering må etableres. 
 

12. Eventuell:   
- Budstikka abonnement betales av klubben 
- Det er blitt holdt et orienteringsmøte med TTM 
- Valgkomite må informeres om oppgave og ansvar 
- Det ble diskutert hvordan man på best mulig måte beholde nybegynnere TTM og klubben må 

se nærmere på dette foran kommende sesong 
- Daglig leder sjekker muligheten for flere brukere på Golferen i sentrum slik at hele styre får 

tilgang. 
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- BAKG deltok med innlegg på høringsmøte i planutvalget om utbyggingsplanene på Ballerud 
opptak av innlegget finnes her: https://baerum.kommunetv.no/archive/362 (Ballerud 
innlegg fra ca.20:20, velg kamera («fra talerstolen») 
 

 
 
 
 
 

 

  

 


