
DRØBAK GOLFKLUBB 
 

Protokoll styremøte JANUAR 
 
Tid:   Tirsdag 19.01.21 kl. 18.30-20.30 

Sted:   Teams Møte 

 
Til stede: Torkel Lien (TL), Tom Ole Parker (TOP), Anne-Helen Stenberg (AHS),  

Odd Arne Johansen (OAJ), Kjellaug Erika Sælen (KES), Jørn Eilif Rasmussen 

(JER), Leif Håkonsen (LH) – referent. 

Forfall:   ingen 

Fra adm.:  Jens Gilboe (JG) 

    

 

Kopi til orientering: Kontrollkomité v/ Arne Heiestad 

 

 
 
1:  Bane og anlegg 

 
a) Status prosjekt ankomst hull 1 og buggy parkering.  

Har snakket med utvalgt entreprenør og med kommunen, men ingen foreløpige 
avklaringer i saken. 

 
Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning og avventer fortsatt at søknaden 
ferdigstilles av arkitekten på parkering for buggy, overbygning til driving range og 
adkomst hull 1. Kostnadsoversikt vil da behandles. 
 

b) Situasjon nett hull 2 
 
Nye godkjente byggeplaner medfører at nettet snevrer inn spilleflate mot hull 2 i forkant 
av vannet på høyre side av fairway.  Nye byggeplaner er godkjent for dette, og tiltak bør 
vurderes ift denne situasjonen. Dette er et saksforhold mellom grunneier og kommune, 
hvor vi har forsøkt å påvirke. 
 
Vedtak: Styret tar saken til etterretning, og anmoder banekomiteen og administrasjonen 
om å komme med forslag til hvordan dette best kan løses spillemessig og estetisk. 
 

c) Reforhandling leiekontrakt grunneiere. 
 
Grunneier har mottatt klubbens forslag til ny leieavtale og det er en prosess på gang med 
diskusjon om punkter i avtalen. De andre utleierne har også avventet i påvente av utfall 
av at Isaksen signerer. Avtalen gjelder for 40 år, med mulighet for reforhandling etter 20 
år.   
 
Vedtak: Styret tar saken til etterretning. 
 

2:  Økonomi – medlemmer – gjester 
a. Status 

 
Medlemmer totalt pr. 19/01-21 = 1652 (1750) 
- Antall nye medlemmer totalt i 2021: 10 (395 i 2020)  
- Antall nye medlemmer siden forrige styremøte: - 98  



- Antall påmeldte VTG: 13 (148 i 2020)  
- Antall gjennomførte VTG: 0 (148 i 2020)  
- Medlemskontingenter/budsjett: 0/9.000.000  
- Greenfee inntekter/budsjett: kr. 0/3.100.000 

 
b. Budsjettforslag og -diskusjoner 2021 

 
a. Medlemskontingenter 2021 

Totalt budsjettert kr 8.916.000 på medlemskontingenter for 2021, basert på 
nåværende medlemsmasse, men med nye kontingenter. Styret diskuterte forslag 
om å øke fra 250 til 350 per ordinært medlem. Det øker budsjett med ca kr 
100.000 til i overkant av kr 9 mill. Begrunnelsen er økt prosjektomfang, økt leie til 
grunneiere (ca kr 250.000), samt generelle kostnader relatert til økt slitasje pga 
belastning på banen. 

 
b. Greenfeepriser 2021 

Budsjett satt på 3.100.000 på Greenfee. Styret diskuterte dette som ambisiøst og 
at det bør revurderes. Økning i budjett på greenfee er basert på en økning på kr 
50 på laveste green-fee, dvs fra 500 til 550, med omtrent samme antall greenfee 
spillere som i 2020.  

 
c. Budsjett for juniorsatsningen (ref 5 a) 

Jahn-Thore Nerhus presenterte budsjett sammen med OAJ. Turneringsavgifter, 
reise og overnatting dekkes. Ikke kost. Det er også inkludert reiseutgifter for en 
voksen som følger juniorene. Ønsker å se muligheten for å gjøre foreldre mer 
delaktige, f.eks gjennom Trener A kurs. Styret diskuterte muligheten for å 
redusere budsjettet noe, samt diskuterte om støtten benyttes ift hva som gir 
størst verdi for spillerutvikling.  
 

d. Andre budsjettkostnader 

• Polettkostnader utgjør over kr 200.000,- og bør vurderes tatt bort i sin 
helhet.  

• Andre mulige kostnadsinnsparinger vurderes til neste møte 
 
Vedtak: Styret tar med vurderinger til neste møte, og administrasjonen bes utarbeide 
nye alternative budsjetter basert poå innspill over, samt foreslå andre mulige 
kostnadskutt. 

 
3:  Tjenester 

Proshop. Avtale er signert.  
  
Vedtak: Styret tar informasjon til etterretning. 

 
4:  Samarbeidsavtaler  

Ingen nye sponsorer/samarbeidsavtaler siden sist med budsjettvirkning. 
 

5:   Klubbvirksomhet 
a) Budsjettforslag Juniorgruppa.  

Forbedre tilbudet for å beholde våre egne/rekruttere flere. Junior komiteen har fremmet et 
forslag til budsjett med ulike tiltak på til sammen kr 445.500, det er en økning på rundt 
160.000 i ønsket bidrag fra klubben sammenlignet med fjorårets budsjett.  
 
Vedtak: Styret vurderer omfang av støtte til neste møte og ser dette i sammenheng med 
øvrige budsjett tall. 



 
b) Etablere en gruppe som skal utarbeide eventuelt forslag til ny organisering av 

komitéer/grupper (eget notat fra LOH). Gruppen som er foreslått i notat er innkalt til ett 
første møte torsdag 21 januar. 

 
Vedtak: Styret tar saken til etterretning.. 

 
6:  Bemanning 
 Prosess i gang for å ansatte ny banemannskap som erstatning for oppsigelse fra 2020. 
  
7:  Styre og administrasjon 
 Ingen saker til behandling.  
 

Eventuelt 
a) DGK Hedersnål – har styret forslag til hvem som bør innstilles? 

Vedtak: Markus Harboe og Jim McGowan innstilles av Styret som kandidater. 
b) Avtale dato for styremøte i februar 

Vedtak: Neste møte avholdes 18 februar kl 1830 i Golfhuset, evt på Teams. 
c) Trenger plan B på bruk av Smia ifm årsmøte. 

Vedtak: Administrasjonen foreslår alternativ digital plattform. 
d) Invitasjon fra Sandra Nordås om sponsing fra DGK 

Vedtak: Sandra inviteres til å holde presentasjon i neste møte.  
 
 

Neste styremøte 18 februar kl. 1830. 
 

 
…………………………..    ……………………………….  …………………………… 
Torkel Lien      Kjellaug E. Sælen     Jørn Eilif Rasmussen 
 
 
…………………………….      ………………………………      ……………………………..   
Tom Ole Parker        Anne-Helen Stenberg  Leif Håkonsen (referent) 
 
 
……………………………..  ……………………………….. 
Odd Arne Johansen  Jens Gilboe 
 

 


