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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE  

BÆRUM GOLFKLUBB  

15. februar 2023  
Årsmøtet ble holdt på klubbhuset, Bærum Golfklubb, Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
Styreleder, Bente Grobstok, åpnet møtet kl. 19.15. 
Det ble holdt ett minutts stillhet, for å minnes de medlemmene som gikk bort i 2022. 
Totalt ble det registrert 56 stemmeberettigede.  

 
Vedtak:  
Årsmøtet godkjente de stemmeberettigede. 

 
 
Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 

Kjell Dagestad ble valgt til møteleder, Emilie Kvamme som referent, og Anders Lien og Ralph 
Fowler til å underskrive protokollen. 

 
Vedtak:  
Forslag til møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen ble godkjent. 
 
 
Sak 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 

Vedtak: 
Innkallingen, dagsorden og forretningsorden ble godkjent. 
 

Sak 4.   Behandle styrets årsberetning, årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomiteens 
 beretning for 2022 

Kontrollkomiteens rapport:  
I tilknytning til denne ble det fra daglig leder lagt frem følgende forslag: 
Årsmøtet gir daglig leder fullmakt til å kunne beslutte bortfall av eller reduksjon i årsavgift for 
ansatte i klubben, ansatte i proshop, grunneiere og styrets medlemmer. Dette gjelder for 
regnskapsåret 2022 og fremover. 
 
Det ble videre fremmet 2 andre forslag i tilknytning til samme sak fra henholdsvis Henning 
Molander Ott og Ivar G. Karlsen. 
 
Etter en lengre diskusjon ble alle 3 forslagene trukket. 
 
Styret bekreftet deretter at det vil bli innkalt til et ekstraordinært årsmøte for å behandle 
saken om reduksjon i årsavgift for styrets medlemmer, evt. også styregodtgjørelse. 
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Vedtak: 
Årsmøtet godkjente styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning, samt Kontrollkomiteens 
beretning. 
 

Sak 5. Fastsette medlemskontingenter for 2023 
For 2023 foreslår styret og administrasjonen en økning på 5,5% på hovedbane og 7,5% på 
korthullsbane og to nye alderskategorier innføres: 33-35 år og 36år+. 
Innmeldingsavgiftene på hovedbane og korthullsbane beholdes. 

 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til medlemskontingenter 2023.   

 
 

Sak 6. Vedta klubbens budsjett 2023 
Det er lagt opp til et positivt resultat på kr. 120 767, driftsinntekter kr. 21 727 400 og 
driftskostnader 2023 kr. 21 606 633. Simulatorinntekter kr. 850 000 og kostnader kr. 750 000.   

Vedtak: 
Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. 
    
   
Sak 7. Engasjere revisor 

Styret innstiller på at Stiansen & Co AS også engasjeres for 2023. 

Vedtak: 
Årsmøtet godkjente styrets innstilling til revisor. 

 
 

Sak 8. Behandle innkomne forslag  
Det har kommet inn 2 forslag fra medlemmer og 3 fra styret. 
 
8.1 Fokus på miljø og klima; tiltak og planer fremover 
Daglig leder gjennomgikk klubbens policy, tiltak for å redusere utslipp og fremtidige krav.  
Klubben ønsker å opprette en egen prosjektgruppe bestående av medlemmer, 
styremedlemmer og administrasjonen, som vil jobbe aktivt med å etablere en 
Bærekraftstrategi for BMGK i tråd med NIFs retningslinjer og strategi. 

Vedtak: 
Årsmøtet vedtar styrets fremlagte forslag til å etablere en prosjektgruppe som skal etablere en 
Bærekraftstrategi for BMGK. 
 
 8.2 Reversering av front og back  
 Se på muligheten for å snu runden på Bærum enkelte dager i uken for at medlemmer føler de 
 får større variasjon i banen de spiller samt at BMGK vil fordele slitasjen på banen mer jevnt. 
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Vedtak: 
Styret foreslår at administrasjonen ser på hvilke dager dette evt. vil være mest gunstig å legge 
til rette for og fremmer dette forslaget for styret før baneåpning for sesongen 2023. 

8.3 Endring i klubbens lover §16, b) og d)  
Det er ønskelig å redusere antall medlemmer i kontroll- og valgkomiteen fra 4 personer til 3. 

Vedtak: 
Årsmøtet vedtar fremlagt forslag om endring i klubbens lover §16, b) og d). 

8.4 BMGK’s Virksomhetsplan 2023 
Det er utarbeidet et strategidokument for 2023, som er en videreføring av dokumentet fra 
2019-2022. Vi har valgt å følge virksomhetsplanperiodene til NGF. Når ny virksomhetsplan 
2024-2027 vedtas på Golftinget i 2023, vil BMGK ta utgangspunkt i denne, samt egen plan, for 
å utarbeide en ny for perioden 2024-2027. 

Vedtak: 
Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til Virksomhetsplan for 2023.  
 
 8.5 Tildeling av æresmedlemskap 
 Styret innstiller, etter anbefalinger fra Hederskomiteen, ovenfor årsmøtet at Per Christian Lie 
 blir «Æresmedlem av BMGK». 

Vedtak: 
Årsmøtet vedtar at Per Christian Lie blir æresmedlem av klubben.   
 

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonskart 

Vedtak: 
Årsmøtet godkjenner fremlagte organisasjonskart 

 
10. Valg 

På vegne av Valgkomiteen, presenterte daglig leder Valgkomiteens innstillinger: 
 

Styret i Bærum Golfklubb for 2023: 
Styreleder  Bente Grobstok  gjenvelges for 1 år  
Nestleder  Kjell Dagestad  ikke på valg 
Styremedlem  Jan Lie Amundsen gjenvelges for 2 nye år 
Styremedlem  Marie Erlandsen ikke på valg 
Styremedlem  Arne Fjelberg  fra vara til medlem for 2 år 
1.varamedlem  Håkon Fuglesang gjenvalgt, velges for 1 år 
2.varamedlem   Emelie Sofia Westrup ny, velges for 1 år 
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Vedtak: 
Valgkomitéens innstilling til Styre i Bærum Golfklubb 2023 ble godkjent. 
 
 Kontrollkomiteen 2023: 
 Kontrollkomiteen er på valgt hvert år. 
 Medlem  Knut Egil Harto   gjenvelges 
 Medlem  Nicole Marshall Trangsrud ny 
 Medlem  Steinar Magnussen  ny 

Vedtak: 
Valgkomitéens innstilling til Kontrollkomité ble godkjent. 

Styrets innstilling til Valgkomiteen 2023:  
Hege Huse  leder (gjenvalgt)   
Kristin Gunhildrud medlem (gjenvalgt) 
Terje Andersen  medlem (ny) 

 
Vedtak: 
Styrets innstilling til Valgkomité ble godkjent. 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd BMGK har 
representasjonsrett. 

 
Sak 11. Avslutning og utdeling av hederstegn og blomster 

Styret tildeler hederstegn til Anders Lien og Terje Andersen.  
Terje Anders mottar blomster for sin innsats som styremedlem. 

 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.13. 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Referent: Emilie Kvamme 
 
 
2 medlemmer til å signere protokollen elektronisk. 
 
Lommedalen, 20. februar 2023 
 
 
Anders Lien og Ralph Fowler 
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