
DRØBAK GOLFKLUBB 
 

Protokoll styremøte AUGUST 
 
Tid:   Tirsdag 18.08.20 kl. 18.30 – 20.30 

Sted:   Klubbhuset  

 
Tilstede:  Torkel Lien (TL), Jørn Eilif Rasmussen (JER),  

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

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

Forfall:   Kjellaug Erika Sælen (KES) 

Fra adm.:  Jens Gilboe (JG) 

    

 

Kopi til orientering: Kontrollkomité v/ Arne Heiestad 

 

 
 
1:  Bane og anlegg 

 
a) Oppfølging av vedtak om oppgradering av range (betong). JG orienterte iht 

utsendt budsjett; tilbud støp 500.000 inkl mva  
Vedtak: Oppgradering av range med betong vedtas. Det bør vurderes om driving 
range kan forlenges noe for å få mulighet for gress på deler av rangen.  

b) Oppfølging prosjekt ankomst hull 1. JG orienterte om utsendte skisser fra arkitekt. 
Vedtak: Mottatt tilbud kvalitetssikres og pris/løsning sjekkes ift andre 
leverandører.  

c) Trefelling/rydding ved dam hull 2 + sikring av grunn i bevegelse. 
Avklaring av ansvarsforhold klubb vs Frogn Kommune. Tidsplan 
Vedtak: Det avklares nærmere grunnforhold og ansvarsforhold til neste møte.  

d) Blå utslagssteder, oppfølging fra styremøte mai. 
JG presenterte forslag til løsning. 
Vedtak: Ble vedtatt forrige møte. Lages provisorisk løsning som ligger innenfor 
lengdekrav. Følges opp ift gjennomføring neste møte. 

e) Automatisk ballplukker/gressklipper. Status fra JG; Det ser ut som Gamle 
Fredrikstad vil overta maskiner. I samråd med Jim avtales ny ordning med 
ballplukkere. 

f) Reforhandling leiekontrakt grunneiere. 
AHS, JER og JG status; arbeidet er i gang og kontakt med grunneiere er etablert. 2 
grunneiere er positive til forlengelse, og den 3. arbeides det videre med. Ny status 
i neste møte. 

g) Fremskynding av prosjekter. Garasje for golfbiler mv. Arkitekt skisser er sendt ut. 
Gjennomføres ifm oppgradering av range? 
Vedtak: Prosjektet må byggemeldes og vi er i prosess med kommunen. Tillatelse 
er gitt av grunneier. Antatt oppstart i 2021. 

h) Ugressfjerning, dugnad. 
Status KES: utgår. 

 
  



2:  Økonomi – medlemmer – gjester 
a) JG orienterte (forrige måned i parentes): 

 
- Antall nye medlemmer totalt i 2020: 301 (232)  

- Antall nye medlemmer siden forrige styremøte: 69 (65) 

- Antall påmeldte VTG: 148 (91)  

- Antall gjennomførte VTG: 110 (69)  

- Medlemskontingenter/budsjett: 7.950.500/7.500.000 

- Greenfee inntekter/budsjett: kr. 1.941.864 /kr. 1.320.000 (kr. 857.314/kr. 500.000)  

- Greenfee inntekter per 9.8.: kr. 2.110.539 (kr. 1.085.884). 
 
Utestående fordringer fra medlemmer (ubetalt medlemskontingent 2020 samt 
inkassosaker fra 2019): kr. 269.000 (kr 329.000) – Det er sendt ut inkassovarsel fra 
Norkred. 

 
Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 
 
b) Bookingsituasjonen, tiltak for å øke tilgjengelighet. 

Dette tas opp til behandling i høst i forkant av neste års sesong. Se på privilegier 
til undergrupper, samt bedriftsidrettslag mv og vurdere ytterligere 
prisingsmekanismer og booking kun for medlemmer i prime time. 

 
3:  Tjenester 

a) Kafé: KES/LH følger opp leieavtalen med kafé, blant annet i forhold til 
kompensasjonsordning (kontantstøtte).  
Vedtak: utgår. 

b) Proshop. Punkter, reforhandling av kontrakt JMG Golf. 3- eller 5-års avtale? 
Vedtak: Det innstilles på 5-års avtale. JER og JG gjennomfører forhandlinger på vegne 
av styret, og holder styret løpende informert. 

  
4:  Samarbeidsavtaler  

 JG informerte om status og økonomi. (betalt per dd) 
- Nye sponsorer/samarbeidsavtaler siden sist med budsjettvirkning – ingen nye 

siden forrige møte. 
 Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 

 
5:   Klubbvirksomhet 

Banekomite – forslag om at styremedlem går inn som leder i banekomiteen.  
Vedtak: OAJ overtar som leder i banekomiteen og etablerer en komité som tar ansvar 
for å følge opp masterplanen. 

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

 
8:  
  



Eventuelt 
 Ingen saker. 
  

 
Neste styremøte 22 september kl. 1830. 
 

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

 


