
DRØBAK GOLFKLUBB 
 

Protokoll styremøte MAI 
 
Tid:   Tirsdag 19.05.20 kl. 1830 – 20.30 

Sted:   Klubbhuset  

 
Tilstede:  Torkel Lien (TL), Kjellaug Erikka Sælen (KES), Jørn Eilif Rasmussen (JER),  

             Tom Ole Parker (TOP), Anne-Helen Stenberg (AHS),  

             Odd Arne Johansen (OAJ) og Leif Håkonsen (LH) – referent. 

Forfall:   Ingen 

Fra adm.:  Jens Gilboe (JG) 

    

 

Kopi til orientering: Kontrollkomité v/ Arne Heiestad 

 

1:  Bane og anlegg 
LCE orienterte om bane og provisoriske hullkopper. 

 
a) Provisoriske hullkopper. 

Det antas at nye regler vil komme i midten av juni, og eksisterende løsning er god 
nok. 
Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 

b) Oppfølging av vedtak om asfaltering fra forrige styremøte. 
Proshop ønsker ikke at arbeidet utføres i sesongen, evt. i fellesferien. JG avklarer 
best mulig tidspunkt med Proshop. 
Vedtak: Vedtatt asfaltering iverksettes og gjennomføres snarest og senest ila 
fellesferien, med minst mulig «nedetid» for bruk av rangen.  

c) Ankomst hull 1. 
JG orienterte om status og ulike løsningsforslag, samt behov for regulering. 
Vedtak: Styret ber om at prosjektet detaljplanlegges, igangsettes og 
gjennomføres. Dersom det i detaljplanleggingen avdekkes ønske om 
arbeidsprosesser og/eller løsninger som er fordyrende ift budsjett, ber styret om å 
få informasjon om tiltak og pris forelagt snarest for evt beslutning om 
tilleggsbevilgning. 

d) Frem skynding av prosjekter  
Vi har et økonomisk handlingsrom til å vurdere å frem skynde prosjekter. 
- Garasje for golfbiler, traller, samt trykkluft blåse. 
Vedtak: Det utredes plan og tilbud som fremlegges styremøte i august. 

e) Automatisk ballplukker 
Ny maskin skal installeres, og saken vurderes deretter. Antas avklaring på 
reklamasjon på sensommeren. 
Vedtak: Klage til leverandør følges opp 

f) Blå utslagssteder 
Vedtak: JG kommer med forslag til løsning til neste styremøte. 

g) Grøft ved hull 18 
Er blitt merket GUR. 
Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 
 

h) Status Pergola 



Monteres 28/29 mai. 
  Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 
 
2:  Økonomi – medlemmer – gjester 
 JG orienterte: 

- Antall nye medlemmer totalt i 2020: 167 
- Antall medlemmer siden forrige styremøte: 91 
- Antall påmeldte VTG: 69 
- Antall gjennomførte VTG: 36 
- Greenfee inntekter per 1 mai 2020/budsjett: kr. 454.264/150.000 
- Greenfee inntekter per 10 mai: 593.989 

 
Antall medlemmer som er utestående: ca 400.000 er utestående. Bedre enn i fjor. 

 
Nye sponsorer/samarbeidsavtaler siden sist og status ift budsjett: Riis bilglass, 
Norva24 Øst, Zpikes. 375.000/450.000. 
 

 Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 
 
3:  Tjenester 
 

a) Kafé: Ikke søkt kompensasjon enda. Utsettelse av husleie opprettholdes. 
b) Proshop: Går tilbake til opprinnelig budsjett. 

 
Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 

  
4:  Samarbeidsavtaler  
 JG informerte om status og økonomi. Se pkt. 2 over. 
 
 Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 

 
5:  Klubbvirksomhet 

a) Markedsføringsplan for rekruttering av nye medlemmer og VTG. 
 Markedsføring av VTG-kurs 
 Markedsføring/salg av medlemskap til etablerte golfere 
 Tiltak for oppsalg fra medlem med spillerett til hovedmedlem 
Nye medlemmer er god rekrutteringskanal. Disse må ivaretas på en måte som gjøre 
at de blir, og rekrutterer ytterligere nye medlemmer. Det sendes ut eposter med 
informasjon og invitasjoner. 
Mål nettotilvekst 25 nye medlemmer i året. Kvinneandel over landsgjennomsnitt 
26%/21%, men ikke tilfredsstillende. 
 

b) Trippelmedlemskap (Moss&Rygge, Fredrikstad) 
Økt opptegning, men bør markedsføres ytterligere. 

 
Vedtak:  

- Før neste styremøte ringer hvert styremedlem 4 nye medlemmer. JG lager 
liste. Det etableres en spørsmålsguide. 

- Selge VTG pakketilbud med voksen og barn for en pris. 
- Trippelmedlemskap informeres om i Fairway for å ytterligere å øke andel.  



 
6:  Bemanning 
 Ingen saker til behandling.  
  
7:  Styre og administrasjon 

a) Digitalt arkiv med tilgang for styrets medlemmer. 
Vedtak: Dropbox tilgjengeliggjøres for styrets medlemmer. 

 
8: Eventuelt 

a) Press på booking og tiltak for de som har no-show. 
Tiltak: JG presenterer løsningsforslag neste styremøte 

b) Øke kvinneandel, samt tilrettelegge for toalett ved hull 13/14.  
Tiltak: følges opp på senere tidspunkt.  

c) Reforhandling leiekontrakt grunneiere.  

Tiltak: Tas opp som sak på neste møte. Arbeidsgruppe bestående av JER, AHS og JG 
forbereder saken. 

d) Avtale med JMG gjennomgås neste møte. 
 
 

Neste styremøte 22 juni kl. 1830  
 

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

 


