
Kjære medlemmer og samarbeidspartnere  

Takker for tilliten dere viser ved å velge meg inn som styreformann i klubben vår. Takk også for 

tilliten til valg av de nye styremedlemmene og for at dere støtter opp om det nye styret.  

Vil også benytte anledningen til å takke de som trer ut av styret for en solid innsats. En spesiell takk 

til Tor Georg som har gjort en fantastisk jobb i 5 år som styreformann. Det er store sko og fylle, men 

vi skal gjøre vårt beste. 

Som meddelt i forrige Årsmøte er min motivasjon for å gjøre en frivillig innsats for klubben nettopp å 

gi noe tilbake til den klubben jeg har vært så glad i og som har betydd så mye for meg i mange år. 

Det var ikke alle som var på Årsmøtet så derfor kan det kanskje være på sin plass å si noe om meg 

selv og hvordan jeg har tenkt å utøve min rolle. Dette meddelte jeg også om i årsmøtet. 

Jeg er 67 år, er gift og har 3 barn og 4 barnebarn. Av bakgrunn er jeg sivilingeniør og jeg har jobbet 

mye av min yrkesaktive tid i Hydro, hvor jeg har hatt mange lederoppgaver både i Norge og utlandet.  

Jeg er bosatt i Bærum, men har hytte i Småvik på Nøtterøy hvor jeg tilbringer mye tid gjennom hele 

året. Min slekt kommer også fra Tønsberg, så jeg føler meg som en Vestfold og Tønsberg gutt.    

Jeg har den enkle grunnholdningen til jobben som styreformann at alle vi medlemmer er veldig glade 

i klubben vår og vil den alt det beste. I mitt år som nestformann i styret har jeg blitt gjort kjent med 

enkelte motsetninger og interne konflikter som jeg ikke visste eksisterte. Dette er det nå ryddet opp 

i og jeg har tro på at jeg har dere alle med meg når vi er enige om å bare se fremover. Det er ikke lett 

å enes om en fortid, men nå må vi alle samle oss om en fremtid.  

I det siste året har vi etablert en ledertrio i klubben ved banesjef Simon, sportslig leder Isak og 

administrativ leder Lina. Dette er en vesentlig profesjonalisering av klubben som jeg har stor tro på 

og de gjør allerede en kjempejobb. Nå er det vår rolle i styret og blant medlemmer å spille disse 

gode slik at vi får maksimal ut av dem. Vi er på god vei. Konstruktive tilbakemeldinger er velkomne 

og gjør det gjerne med en positiv tilnærming. Da motiverer vi dem positivt til fortsatt solid innsats.  

Jeg og styret vil i stor grad spille på denne ledertrioen. De vil være ansvarlige for utvikling og 

forbedring innen sine respektive områder og også jobbe tett med komiteene. Styret vil ikke legge seg 

opp i daglige oppgaver og beslutninger som de er satt til å fatte i sine roller, men ta et ansvar med å 

gi rammer og retningslinjer for deres arbeid. Nå er vi ikke større enn at vi selvfølgelig går inn og 

støtter dem i deres arbeid når det er påkrevd.  

Vi har en flott medlemsmasse hvor mange tar del i komiteer, turneringer dugnader etc.. Her blir det 

gjort en formidabel jobb for klubben og det må vi bare fortsette med og videreutvikle. Vi er dere 

evige takknemlige for at dere gjør en så avgjørende frivillig innsats for klubben. Når det er sagt har vi 

behov for enda flere som drar lasset, så vi håper og tror på enda flere som tar del i dette arbeidet.  

Det er en usikker tid for oss alle med økende priser på alt. Vi i klubben har også merket økte 

kostnader på alle innsatsfaktorer, som er en stor utfordring for klubben økonomisk.  

Således har det vært helt nødvendig å øke medlemskontingenten i år. Vi håper og tror imidlertid at 

alle forstår bakgrunnen for dette og støtter opp om klubben i en krevende tid. Vi vil også takke for 

den avgjørende støtten vi får fra våre samarbeidspartnere/sponsorer. Dette er vi helt avhengig av 

fremover og vi har stor tillit til at de også støtter oss fremover. 

I denne situasjonen vil ikke alle komiteer og andre få det de ønsker seg økonomisk. Vi har også gått 

flere runder for å bli enige om et nøkternt budsjett for banen og aktiviteter generelt.  Vi vil sterkt 

oppmuntre alle til å vise forståelse for våre rammer og støtte opp om klubben vår i disse krevende 

tider. Jeg er sikker på at komiteene også vil være kreative for å finne mulige inntektskilder som kan 

bidra positivt i deres arbeid.  



Da vil jeg bare til slutt få takke dere nok en gang for medlemskapet og samarbeidet og for alt dere 

bidrar med for å utvikle klubben vår positivt videre på alle måter.  

Velkommen til en ny sesong om ikke så altfor lenge.  

Med de beste hilsener 

Pål Vigeland 

Styreformann NGK og NGB AS 


